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Redactioneel 
 
November is een gedachtenismaand. En het valt op dat 
mensen bij het gedenken van dierbaren vaak een kaarsje op-
steken. Waarom doen ze dat? Wat is de diepere betekenis 
van het opsteken van een kaarsje en wat denken mensen er-
bij? Daar waren wij benieuwd naar, als redactie. Het leek 
een mooi thema voor het Venster van deze maand en voilà, 
daar ligt ie weer. 
 
 

Maar er is meer. Wat is de relatie tussen de Librije en de uit-
vinding van de boekdrukkunst? U leest daar alles over in een 
mooi geïllustreerde bijdrage van Robert Lammers. En we 
schenken aandacht aan de Petros Bergalezing van dit jaar die 
zal gaan over de H. Nicolaas. Marcus Vankan, de Nicolaas-
kenner van Nederland bij uitstek, zal de lezing verzorgen in 
de Nicolaaskerk en in het Nicolaasjaar. 
 

Nico van Straalen 
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór 
donderdag 24 november 2022. 
 
Het volgende Venster verschijnt in de week van  
7 december 2022 

Bij de omslag: Zdravko Kustura steekt een kaarsje aan voor Maria. Foto Arie van Ginkel 
, met een beer op schoot. Foto Arie van Ginkel 

Het feestmaal van Belsassar (Rembrandt)  

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

 
 

Muggenziften 
Je zou kunnen denken dat het zeven van muggen uit je 
drankje een nuttige, positieve actie is. Maar op een of an-
dere manier heeft de uitdrukking “muggenziften” altijd een 
negatieve lading. Van het teveel op kleinigheden, onbenul-
ligheden letten. Wellicht is dat rechtstreeks terug te voeren 
op de bron van deze uitdrukking, die in de dagelijkse taal 
nog altijd courant is. Die bron vinden we in Mattheus 23: 
24. Daar leest Jezus de schriftgeleerden en farizeeën de les:  
“Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen zif-
ten, maar een kameel wegslikken (NBV)”. 
Dat is niet bepaald vlijend bedoeld en bovendien krijgt hier 
“muggenziften” een extra betekenis doordat de kameel ge-
woon wordt weggeslikt. Het veel substantiëlere wordt klak-
keloos gedaan (misdaan!) terwijl de aandacht aan de 
kleinigheden wordt gegeven. In het dagelijkse taalgebruik 
wordt dat er waarschijnlijk ook vaak bij gedacht of hardop 
uitgesproken: “Heb je niks beters te doen?”  Al in vers 23 is 
trouwens helder hoe Jezus het ziet: recht, barmhartigheid, 
trouw belangrijker achten dan het plichtmatige geven van 
tienden; doe het een, maar laat het ander niet na. 
Iemand een muggenzifter noemen (of vinden) kan er trou-
wen ook op wijzen dat hij/zij relevante zaken aan jou te 
melden heeft, maar waar jij niet aan wilt. Slecht tegen (die) 
kritiek kunnen. 
Lezen: Mattheus 23: 23 e.v. 
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Een kaarsje opsteken 
 
November is de maand die begint met Allerheiligen en Allerzielen, dagen om even stil te 
staan in de wilde stroom van het leven. Dagen om te gedenken, zoals ook in deze maand 
op de zondag voor de eerste Advent de overledenen herdacht worden. Een kaarsje, mis-
schien niet alleen om bij de gestorvenen stil te staan, maar ook bij de mensen om je heen, 
die je dierbaar zijn. 
 
Deze zomer was ik met mijn kleinzoon Roemer in Den 
Bosch, o.a. om hem de kathedraal, de Sint Jan, te laten 
zien. We kwamen langs een altaar, waar kaarsjes brand-
den. “Opa, zullen we ook een kaarsje aansteken? Voor 
wie wil je dat doen? Nou gewoon, voor iedereen.” Zo kan 
het ook. 
Ik ging bij vier mensen langs met de vraag of ze wel eens 
een kaarsje opsteken. Bij één uit elk van onze vier kerkge-
meenschappen, in onderstaande volgorde. 
 
Pieter Pronk, een van de trouwe bezoekers van het Stolp-
hoevekerkje, woont in Volendam aan het Donata Steur-
hof, met prachtig uitzicht over de weilanden richting Kat-
woude. “Ja, ik steek wel eens een kaarsje op voor mijn 
vrouw Jenny. Niet elke dag, maar af en toe, een kaarsje bij 
haar foto. Ze is 4 jaar geleden plotseling overleden, 62 
jaar oud, haar hart begaf het, zo maar op een avond toen 
we naar bed gingen. Ik zag het gebeuren: ze viel en boem, 
dood. Ik zag het meteen aan haar ogen. We hadden sa-
men dit huis gebouwd, in 6 jaar. Ik was 10 jaar ouder dan 
zij, maar zij ging eerst.” 
“Ik was timmerman bij Hakvoort, de werf in Monnicken-
dam, kreeg daar een ongeluk en ben niet meer mobiel. Ik 
moet naar de kerk gehaald en gebracht worden. Mijn neef 
Klaas woont nu bij mij in. Hij had een landbouwbedrijf in 
Denemarken. Toen zijn vrouw om het leven kwam, bleef 
hij zitten met drie dochters en 200 koeien. Dat kon niet. 
Ze wonen nu bij mij in. Met ook nog een zuster van Klaas. 
Ik heb deze kamer, zij de rest van het huis en we zorgen 
voor elkaar. En er is nog nooit een onvertogen woord ge-
vallen. Maar aan Jenny denk ik veel, ook zonder kaarsje”. 
 
Elly Beets is doopsgezind en kerkt in de Verma-
ning aan de Kaasmarkt. Ze woont in de grote 
boerderij met de prachtige bloementuin voor 
het huis aan het Edammerpad. Velen zullen er 
wel eens langs gekomen zijn, lopend of op de 
fiets. “Het werk van mijn man” zei ze me met-
een. Ik vroeg haar of ze wel eens een kaarsje 
aansteekt.  “Nee, ik steek nooit een kaarsje 
aan”. Toen ik haar ongelovig aankeek: “Nee, 
echt nooit. Dat heb ik van mijn moeder meege-
kregen. Ik kom van een boerderij en mijn moe-
der was altijd bang voor brand. Bij ons werden 
nooit kaarsen gebrand. Ik ben van denken en 
brengen: als ik aan iemand denk, ga ik er heen 
en neem ik een bloemetje mee of eitjes van 
 

 
mijn kippen hier. Ik heb er nog zes. En die bloemen kun je 
ook bij een foto zetten. 
Bij ons in de kerk worden eigenlijk maar zelden kaarsen 
aangestoken. Ik heb één dominee meegemaakt, die dat 
deed aan het begin van een dienst. Daar vertelde ze dan 
ook een verhaal bij. Maar het zit er bij ons niet in”. 
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Hans Nieuwendijk 
is vele jaren lid van 
het bestuur van de 
PCI van H. Nicolaas 
kerk geweest en is 
de beheerder van 
de Koningshoeve. 
De kamer in zijn 
huis aan de Voor-
haven, waarin hij 
me ontving, 
ademde zijn liefde 
voor het zeilen op 
zee uit. “Ja, ik 
steek zeker regel-
matig een kaarsje 
op, hier thuis, bij 
ziek en zeer zoals 
we zeggen. Als je 

wat hoort, zoals nu voor Daan Lansen en voor de zoon van 
Hayo Riemersma”. Hij haalt twee oude Paaskaarsen te-
voorschijn en steekt die allebei aan. “Als we de nieuwe 
Paaskaars in gebruik hebben genomen, verloten we de 
oude kaars op een Parochieavond. De een heb ik gewon-
nen, de andere heb ik gekregen. Op onze zeiltochten over 
de Noordzee en de Oostzee doen we allerlei havensteden 
aan. Als we daar een kerk bekijken, steken we ook altijd 
een kaarsje aan. Voor onze familie en voor ons zelf. Je mag 
best blij zijn dat je ergens bent, dat je leeft. Als teken van 
dankbaarheid dus”. 

Tinie van Dillen is 
voor mij een oude 
bekende uit de 
Cantorij van de 
Grote Kerk, des-
tijds o.l.v. Ank de 
Blaay. In haar huis 
in een hoekje van 
de Pieter Claes-
straat bleken 
overal prachtige 
kunstwerken van 
haar zelf te staan, 
beelden uit spek-
steen en schilde-
rijen. “Een kaarsje 
aansteken, ja dat 
doe ik zeker, maar 
eigenlijk alleen in 
de winter, voor de warmte, voor de gezelligheid. Natuurlijk 
een lichtje bij de foto van Bob, mijn man, die 7 jaar gele-
den is overleden, 73 jaar nog maar, veel te jong. Ook vaak 
een lichtje op zijn graf op het kerkhof bij de Grote Kerk. Op 
zijn verjaardag en zijn sterfdag extra bloemen”. Ook bij 
haar bleken twee oude Paaskaarsen in de kamer te staan: 
een korte uit 2004, die Bob had gekregen voor het vele 
werk, dat hij voor de kerk had gedaan, een lange, die ze 
zelf had gekregen na het overlijden van Bob. Een mooie 
traditie. 

Maarten Gast, Foto’s Arie van GInkel 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Wij kwamen dit jaar tijdens de paas-
week terecht in het pelgrimsstadje 
Santo Domingo de la Calzada en be-
zochten daar de Kathedraal. Een 
mooie kerk met koningsgraven en 
een groot altaarstuk. Op zich mis-
schien geen bijzondere kerk wel een-
tje die we ons nog goed herinneren. 
Want toen we in de kerk, boven het 
geroezemoes uit, een haan hoorden 
kraaien probeerden we uiteraard te 
ontdekken waar dat geluid vandaan 
kwam. Tot onze grote verrassing 
bleek er boven een toegangsdeur, 
dus aan de binnenzijde van de kerk, 
een kippenhok te zijn gebouwd met 
daarin een prachtige witte haan met 
een paar kippen! En weer kraaide de 
haan! De kerk bleek erom bekend te staan, want wat is 
het verhaal: Ooit was een Duits echtpaar met zoon op 
weg naar Santiago toen ze in de herberg aldaar een kamer 
boekten. De dochter van de herbergier zag wel wat in de 
zoon en wilde hem verleiden. De devote zoon bleek daar 
niet van gediend en vertrok met zijn ouders. Onderweg 
werden ze aangehouden omdat het jaloerse meisje de 
zoon (valselijk) beschuldigde van diefstal. De zoon werd, 

tot groot verdriet van de ouders, 
veroordeeld tot de dood door op-
hanging. Maar, zo gaat het verhaal, 
de heilige Domingo is onder de 
galg gaan staan en heeft de zoon 
dagenlang op zijn schouders laten 
staan zodat de strop niet werd 
aangetrokken. En zo overleefde de 
zoon. Als de ouders van de Duitse 
knaap bij hun terugkeer in het 
dorp deze wonderbaarlijke verrij-
zenis melden aan de rechter van 
Santo Domingo die net bezig een 
copieuze maaltijd te verorberen, 
foetert deze, wijzend op het gevo-
gelte op tafel: Uw zoon is niet 
meer in leven! Hij is net zo dood 
als deze gebraden haan en hen! 

Waarop de gebraden haan en gebraden hen levend op-
springen van hun schotels. Wat vervolgens leidt tot de 
ontmaskering van de leugenachtige herbergiersdochter. 
Die op haar beurt veroordeeld wordt tot de doodstraf.  
Waar of niet waar, wel hoorden wij in de Paasweek de 
haan kraaien. Meer dan drie keer! 

Jannie en Arie van Ginkel

 

Mijn vakantiekerk 
 
 
 

 
 

Catedral Santa 
Domingo de la Calzada 
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Margrietha: Wordt het licht! 
 
Hoe zit dat eigenlijk met kaarsen in de protestantse vieringen? Nog niet zolang geleden 
waren kaarsen er vrijwel taboe en nu zijn ze er nauwelijks nog weg te denken. Het Venster 
ging hierover in gesprek met ds. Margrietha Reinders, regelmatig gastvoorganger in de 
Kerkgemeente. 
 
Venster: Wij kozen als thema voor het novembernummer: 
“Voor wie steek jij een kaarsje op?” En toen bedachten we dat 
de rol van kaarsen in de protestantse vieringen in korte tijd 
behoorlijk is toegenomen. Én dat het leuk zou zijn om jouw vi-
sie daarop te vragen. 
Margrietha: Nou, dan ben je wel aan een goed adres. Hier in 
Betondorp ben ik al jaren predikant op een pioniersplek. Bij 
het starten van vieringen, indertijd, gebruikte ik als een soort 
lokkertje: “Je mag een kaarsje aansteken voor iemand die 
licht nodig heeft in zijn leven, of voor iemand die overleden is 
of verdriet heeft”. Het werkte! En “Licht in Betondorp” is nog 
steeds de kern van onze viering. Hierin wordt de betreffende 
genoemd, bijvoorbeeld: “Ik 
steek hem aan voor Jans, want 
die heeft kanker”. Je hoort dan 
de mooiste dingen en het 
wordt een soort gemeenschap-
pelijk gebed, recht uit het hart 
gezegd. Het delen van die aan-
dacht wordt tot een spirituele 
ervaring. 
 
Doe jij persoonlijk ook iets met  
kaarsen? 
Ik heb een kleine Jezusfiguur, 
daarbij steek ik kaarsjes aan, en 
ik weet: Jezus troost mij. Ver-
der steek ik altijd overal in huis 
kaarsen aan. Want: het kleinste 
lichtje kan het donker, het 
kwaad op de vlucht drijven. Dat is ook een geloofsmysterie. 
Laatst zei iemand: “Er is zoveel negatieve energie”. Ik zei te-
gen haar: “Ja je kunt er heel weinig tegen beginnen, het zit 
diep, het is krachtig, die wil anderen te beschadigen. Soms 
kun je ook niet meer dan licht geven, als een vuurtoren. Licht 
geven is alles wat hij doet, licht, liefde uitstralen. Maar daar-
mee stap je wel uit de vicieuze cirkel van haat en wraak, van 
vooraan willen staan”. 
 
Hoe zie jij de kaarsen met Allerzielen, en bij de protestantse 
gedachtenisdienst, voor de overledenen? 
Het betekent verbinding met het hogere. Als de nabestaan-
den er niet bij zijn, geef ik het vaak door. Ze vinden het altijd 
fijn: de aandacht, dat de naam van hun dierbare met een 
kaars is gelegd aan de voeten van iets dat groter is dan zij. 
Dat vindt de meest seculiere heiden nog mooi.  
 

Kaarslicht stelt je dus(?) open voor het hogere, voor de Eeu-
wige, voor God, is dat door het protestantisme weer omarmd, 
door kaarsen weer een plek te geven?  
Zo’n 40 jaar geleden kreeg je de liturgische beweging in de 
protestantse kerk. Theologen die inzagen dat heel onze litur-
gie afgesneden was van haar wortels, want die zitten in de ka-
tholieke kerk en daaronder in die van de oosters orthodoxe 
kerk. Daaronder weer de heel eenvoudige christelijke liturgie 
van de Didache, de tijd van de catacomben. Daar werd het 
licht aangestoken om het duister letterlijk te verdrijven. Maar 
ook om te vieren: Christus het Licht, overwinnaar van het don-
ker.  

Waarom heeft het zo 
lang geduurd: geen kaar-
sen in protestantse ere-
dienst? 
Vooral omdat kaarsen in 
de orthodoxie als afgode-
rij werden gezien. Dat 
kwam weer omdat, von-
den de orthodoxen, de 
katholieke kerk er te veel 
mee aan de haal was ge-
gaan. Maar God zij dank 
hebben we ook weer van 
de katholieken geleerd. 
Want spirituele kracht is 
onontbeerlijk; Godserva-
ring mag een plaats heb-
ben in de eredienst. Kaar-

sen, liturgische kleuren, gebedsovergave, devotie, meditatie, 
iconen, helpen daarbij, zijn niet zomaar afgoderij. Want God 
openbaart zich op ontzettend veel manieren: in je verstand, je 
hart, je lichaam, in zingen, in dansen, God is eigenlijk een to-
taal beleving, je kunt Hem niet opsluiten in een theologie, niet 
in alleen het Woord, zoals het protestantisme geneigd is (ge-
weest?) te doen. 
 
Ik blijf toch zitten met: wat wordt de wereld daar nou beter 
van? 
Jaren terug was ik in Chevetogne (klooster in Ciney, België – 
red.). Ik ergerde me aan mooie gewaden, gebeden, en dacht: 
wat wordt de wereld daar nou beter van. Maar nu geloof ik: li-
turgie brengt mensen samen in het licht van God, Hij zegent je 
met zijn licht. Je zit a.h.w. even in de hemel en dat neem je 
mee naar buiten. “Wordt het licht”*, al is het maar een beetje. 
 

Tekst en foto: Ed Broeze 
*Gebiedende wijs meervoud – red. 
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Petros Bergalezing over H. Nicolaas, 18 november 
 
In het Nicolaasjaar 2022, in het jaar dat de Nicolaaskerk een jubileum viert en kort voor de 
feestdag van de heilige, moet de Petros Bergalezing natuurlijk gaan over de H. Nicolaas. 
We vonden Nicolaaskenner Marcus Vankan bereid de lezing te verzorgen. 
 
Elk jaar op de vrijdag voor het feest van 
Christus Koning organiseert de Nicolaaskerk 
in Edam de Petros Bergalezing. Het is een 
traditie die al jaren loopt, ingesteld en later 
genoemd naar pastoor Petros Berga, die 
een aantal jaren geleden pastoor was in 
Edam. Al vele bekende Nederlanders 
hebben deze lezing verzorgd, zoals Paul 
Vlaar, Mona Keizer en Jan Slagter. In een 
tijd waarin Zwarte Piet zachtjes van het 
toneel verdwijnt, krijgt de oorsprong van 
de Sinterklaastraditie, de verering van de H. 
Nicolaas, meer aandacht. Wat was dat 
eigenblijk voor man? 
 
Nicolaas bruggenbouwer 
Marcus Vankan uit Heythuysen is 
pastoor van het Taborcluster in 
Midden-Limburg. Al ruim 26 jaar 
legt hij zich toe op het verzamelen 
van voorwerpen en afbeeldingen 
van Sint-Nicolaas. Hij doet histo-
risch onderzoek naar de oorsprong 
van de Nicolaasverering. Zijn onder-
zoek heeft geleid tot een 
standaardwerk over de H. Nicolaas 
getiteld: “Heilige Nicolaas, bruggen-
bouwer tussen Oost en West”. De 
titel slaat op het historische feit dat 
Nicolaas rond het jaar 300 bisschop 
was in Myra (dichtbij het huidige 
Demre in het zuidwesten van Tur-
kije), maar dat zijn gebeente in het 
jaar 1087 verplaatst is naar Bari in 
Italië. De Nicolaasverering heeft zich vervolgens zowel 
vanuit het oosten als vanuit Bari over Europa verspreid. 
Misschien kan de H. Nicolaas ook een bruggenbouwer zijn 
bij de verhitte discussies over Zwarte Piet? 
 
Legenden 
Er zijn vele legenden over bisschop Nicolaas, beschreven 
in verschillende historische bronnen en heiligenverhalen. 
De oudste bron is een levensbeschrijving door Michael de 
Archimandriet, een monnik in het Studionklooster te Con-
stantinopel. Dit manuscript wordt gedateerd tussen 750 
en 850, maar kan ook ouder zijn. De vroegste legende 
speelt in zijn geboorteplaats Patar, waarbij Nicolaas gedu-
rende drie nachten stiekem een geldbuidel naar binnen 
gooide bij een arm gezin, om de vader een bruidsschat te 
geven voor zijn drie dochters die daardoor eerzaam 

konden trouwen. Andere legenden 
gaan over zijn hulp aan zeelieden 
in nood, de redding van drie kin-
deren in een pekelvat, het graan-
wonder en de cultus van Artemis. 
 
Vankan, adviseur van Sinterklaas 
Op basis van zijn werk en collectie 
organiseert Vankan regelmatig 
tentoonstellingen. Daarnaast geeft 
hij al vele jaren lezingen over Sint-
Nicolaas  en Sinterklaas in Limburg 
en elders in Nederland. Hij is 
bestuurslid van het Sint-

Nicolaasgenootschap 
Nederland. Sinds 2007 is hij 
eregast in Bari, waar hij 
contact houdt met andere 
Sinterklaasliefhebbers uit 
Europa die daar samenko-
men. Vanuit zijn passie is hij 
bovendien al 26 jaar jaar 
sinterklaasadviseur voor de 
Goedheiligman. Vankan is 
ook actief bij herdenkingen 
van de Tweede Wereldoor-
log en onderhoudt een 
warme band met oud-strij-
ders. 
 
Muzikale omlijsting 
Het duo Lisette van 
Oosterom en Koos Klok is 
een gelegenheidsduo dat de 

muzikale omlijsting bij de lezing zal verzorgen. Lisette is 
pianist bij het Nicolaaskoor en Koos is dirigent bij ditzelfde 
koor. Zij beleven zelf veel plezier aan het samenspel, 
waarbij de tenorsaxofoon gecombineerd wordt met de 
piano en zij hopen dat u er net zoveel plezier aan zult 
beleven. Zij zullen verschillende klassieke composities 
spelen, waarbij veel teruggegrepen wordt op de barok. De 
componisten die worden vertolkt zijn Handel, Haydn, 
Bach, Corellie Boni, maar ook Dvorak, Jean Gabriel Marie 
en Brahms. 
 
Vrijdag 18 november, aanvang 19:30 uur, RK Nicolaas-
kerk, Voorhaven 124 Edam, toegang gratis 
 

Nico van Straalen

 



6 Venster november 2022 

Een wonderlijke man 
 
In het roerige wereldpolitieke klimaat van 1453, vindt de inneming van Constantinopel 
door de Turken plaats, de stad, waar eens Byzantium het scharnierpunt tussen oost en 
west vormde, Constantijn de Grote de hoofdstad van het Romeinse Rijk stichtte en de kei-
zerlijke voorkeur voor het Christendom uitsprak. 
 
In 1453 ging Europa een heel andere 
revolutie tegemoet: de boekdrukkunst. 
Tot dat moment was het manuscript en 
epistola het enige communicatiemid-
del, dat slechts met de snelheid van 
paard en wagen kon worden verspreid. 
In de vroege 15e eeuw ontwikkelde 
zich de renaissance in Italië en het 
daaraan gekoppelde humanisme. De 
boekdrukkunst haakte daar gretig op 
in, dat wil zeggen: het nieuwe verlichte 
denken kon met dit massamedium in 
een breed perspectief worden ver-
spreid.  In de periode 1450 – 1500 wa-
ren in Europa maar liefst 288 plaatsen 
te vinden, waar incunabelen werden 
gedrukt. In datzelfde jaar (1453) wordt 
een fragment van een boekpagina ge-
vonden, duidelijk niet afkomstig uit 
een scriptorium. Het is van een gedicht, 
later -in 1908- getypeerd als het Sybillenbuch. Het blijkt 
een fragment te zijn uit een van de eerste incunabelen, 
geproduceerd door Gutenberg uit Mainz. Het gedicht ver-
haalt over de Levensboom op Adams graf, die uitgroeit tot 
een machtige boom, die onder Koning Salomon wordt ge-
kapt om hout te leveren voor een brug en – overeenkom-
stig de goddelijke bestemming – voor het kruis van de 
Verlosser wordt gebruikt. Met prille techniek begon hij in 
1452 aan deze bijbel (in vulgaat Latijn) en met de door 
hem ontwikkelde boekdrukmachine, is dit het eerste ge-
drukte boek dat in Europa verscheen. De Gutenberg-bijbel 
heeft een bladspiegel van 42 regels en 1282 pagina’s. 
Prachtige verluchtingen maken het boek tot een waar 
pronkstuk. Aanvankelijk werden er 180 boeken gedrukt, 
deze eerste druk bestond voor 30 stuks uit perkamenten 
boeken, de overige waren van papier. Nu zijn er wereld-
wijd nog slechts 48 exemplaren getraceerd, waarvan 
slechts vier in perkament. 
 
Uitvinding van de boekdrukkunst 
Om het proces, waarmee we de uitvinding aanduiden te 
doorgronden, moeten we door de Silicon Valley van Mid-
deleeuws Europa en belanden we eerst in Mainz, de ge-
boorte- en doopplaats van Gutenberg. 

 

Johannes Gutenberg 
(standbeeld in Mainz) met 

het boek dat hem befaamd 
zou maken door heel Eu-

ropa: de Gutenberg-bijbel 
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In de eerste helft van de 
15e eeuw moet Guten-
berg vooral hebben ge-
droomd van de transfor-
matie van een ‘handge-
schreven’ naar een ge-
drukte wereld. In de mo-
nastieke omgeving en tij-
dens zijn universitaire 
opleiding zag hij al gauw, 
dat veel mensen boeken 
(toen nog handgeschre-
ven) nodig hadden. Het 
moest toch mogelijk zijn 
een machine te ontwik-
kelen, die ‘wat eenmaal 
geschreven was’ kon re-
produceren. In het hart 
van de Duitse wijnindustrie van Reinhessen kon hij zijn in-
spiratie opdoen en zijn ontwerp van de boekdrukpers had 
verbluffend veel gelijkenis met de wijnpers. Met daaraan 
toegevoegd Gutenbergs vinding om letters van metaal te 
gieten, was er een absoluut unicum ontstaan. Het geld 
voor zijn project was niet (meer) voorhanden in Mainz, de 
stad was geruïneerd door twee pestepidemieën, zodat 
Gutenberg besloot de Rijn 180 km zuidelijk te volgen en in 
1430 in Straatsburg aankwam. 
 

De enorme kathedraal die hij daar aantrof, bleek niet al-
leen een spiritueel centrum van de stad te zijn, maar ook 
een economisch ontmoetingspunt van mensen ….. met 
geld. En dat was wat Gutenberg nodig had; de kerk zou la-
ter een belangrijke opdrachtgever worden toen hij aflaat-
brieven ging drukken. 
 

 
 
In het diepste geheim, in een piepkleine buurtschap bui-
ten Straatsburg werd door ambachtslieden van het 
Straatsburger gilde gewerkt aan de ingenieuze machine. 
Intussen, ‘om de wolf van de deur te houden’ ontwikkelde 
men zogeheten pelgrim-spiegels voor bedevaartgangers, 
die in Aken de befaamde relieken bezochten. 
 

Gutenberg overleed in 1468 in Mainz. 

 

 
 
Europa: In Fenicië sprak men van ‘avondland’, in het na-
bije Oosten zie je immers de ondergaande zon in het Wes-
ten 
Manuscript (lat.): handgeschreven 
Epistola (lat.): zendbrief, zoals Apostelbrief 
Renaissance (fr.) = wedergeboorte, hier bedoeld: de oude 
waarden in de kunst, naar Grieks voorbeeld 
Incunabelen (van het Latijnse 'incunabula' dat wind-
sels of luier betekent). Wiegendruk is letterlijk: uit de ba-
bytijd van de boekdrukkunst. 
Vulgaat (van Vulgus lat.): het grote publiek, volkslatijn, 
doorgaans wordt bedoeld de Bijbelvertaling door Hierony-
mus uit het Aramees. 
 
Bronnen: 
• Wikipedia, BBC 4 / Stephen Fry, Gutenberg-museum 

Mainz, Horizon College 
• film BBC: (YouTube) trailer, 

https://www.youtube.com/watch?v=pI32PaNEWt8 
• De titel Wonderlijke man is ontleend aan ‘de boekhan-

delaar van Florence’ door Ross King. 
Robert J. Lammers 

Een pelgrim-spie-
gel uit Aken, ge-
vonden in Amster-
dam, waarschijn-
lijk daar gekomen 
tijdens de Stille 
Omgang. 



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

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's 

Reparatie en onderhoud van alle 
merken 
O  APK-keuring 

O  LPG inbouw 
O  Airco service 

O  Schadeherstel 

       accu's

       brommobielen 
O  Altijd korting op 
       banden

O  Service en onderhoud aan
       klassiekers
       campers

       uitlaten

AUTOBEDRIJF

Hyacintenstraat 36A 
1131 HW Volendam 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18. 
 
Kalender 
Zondag 30 oktober 10:00 uur 

Kinderkerk in De Swaen 
Vrijdag 11 november 14.30 uur 

Kindermiddag Sint Maarten  - lampionnen maken, 
heerlijke patat en kroket eten - in de Ontmoeting, ach-
ter de RK Heilige Nicolaaskerk, Voorhaven. Alle leeftij-
den welkom. 

Zondag 13 november 10.00 uur 
Kinderkerk in De Swaen 

Zondag 27 november 10.00 u  
• Familieviering in de RK Heilige Nicolaaskerk, Voorha-
ven. Na de viering komt onze Patroonheilige: Sinter-
klaas! Eén van de geschenken die de kinderen ontvan-
gen is een Adventskalender. 
• Viering Eerste Advent, kinderkerk in De Swaen 

 

Feestdagen 
ALLERHEILIGEN 1 november 
Heiligen zijn mensen die helemaal leven zoals God dat wil, 
omdat zij luisteren naar God. Zulke mensen zijn een licht-
punt voor ons. Ken jij heiligen? Bv. deze heiligen: 

Zoek de 
juiste 
plaatjes 
bij deze 
heiligen. 
 
 
 

ALLERZIELEN 2 november 
Op 2 november gedenken we alle mensen die gestorven 
zijn en die nog niet in de hemel zijn. Wij bidden voor hen 
dat zij in de hemel komen. Op deze dag kan je naar het 
kerkhof gaan. Jezus belooft dat alle mensen die in Hem 
geloven, eeuwig bij Hem zullen leven. Na onze dood kun-
nen wij bij God komen.  
 

HEILIGE WILLIBRORD 7 november 
De monnik Willibrord kwam in de 7e eeuw naar Neder-
land om ons te vertellen over de liefde van Jezus. Laten 
wij dat Goede Nieuws doorgeven; dat kan door te praten 
over je geloof, door liefdevol te zijn, door te zeggen dat je 
naar de kerk gaat, door een kruisteken te maken voor het 
eten op school of ergens anders. Durf jij een volgeling van 
Jezus te zijn? 

 
SINT MAARTEN 11 november 
Martinus werd geboren in de 4e eeuw in Hongarije. Hij 
was in dienst van het Romeinse leger. In de winter ziet hij 
een bedelaar en Martinus, zittend op zijn paard, snijdt 
met zijn zwaard de helft van zijn mantel en geeft die aan 
de bedelaar. De andere helft mocht hij niet geven want 
die was van het leger. 's Nachts krijgt Martinus een 
droom. Hij ziet Jezus, gekleed in een halve mantel.  Jezus 
zegt: 'Wat je aan een arme hebt gegeven, dat heb je aan 
Mij gegeven. In elke arme zie je Mij terug". Martinus stopt 
met het leger en gaat voor God werken. Hij wordt later 
bisschop. Op 11 november lopen kinderen met lampion-
nen langs de deuren en zingen Sint Maarten-liedjes. 
 

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 20 november 
In Zijn hele leven en in Zijn sterven laat Jezus zien dat Hij 
de echte Koning is. Een koning die vergeeft, eerlijk, nede-
rig is; een Koning Die uit liefde voor ons, Zijn leven geeft 
op het Kruis. Hij is de Koning van ons hart. 
 

Advent vieren in het gezin 
Hoe kan jij je voorbereiden op het Geboortefeest van Je-
zus: Kerstmis? Plaats op de eerste van de vier Adventszon-
dagen een Adventster voor het raam. Maak of koop een 
groene Adventskrans (krans met vier kaarsen/(nep)waxi-
nelichtjes)  en steek elke zondag één kaars meer aan. Het 
wordt steeds lichter door de kaarsen. Het kaarslicht ver-
wijst naar Jezus. Jezus zegt: Ik ben het Licht van de we-
reld." Plaats op een tafeltje dingen over Advent om het 
tot een Adventstafel te maken. Wat kun je neerzetten? 
Een paars kleedje - paars hoort bij Advent -, een Advents-
krans, een Adventskalender, een afbeelding van een hart - 
wij openen ons hart voor Jezus -, een kerststal met Maria 
en Jozef zonder Jezus erin - de lege plaats vergroot ons 
verlangen naar Jezus -. Wij horen in de kerk elke Advents-
zondag mooie verhalen over Johannes de Doper (hij 
mocht Jezus dopen), over Maria - moeder van Jezus - , en 
over Jozef –vader op aarde van Jezus -. De Advent maakt 
ons blij omdat 
wij veel aan 
Jezus denken. 

 
 

- Franciscus  - Teresa van Avila 
- Theresia van Lisieux - Clara 
- Agnes   - Willibrord 
- Maarten  - Don Bosco 
en natuurlijk de grootste Heilige: Maria. 
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Waar is het lam? 
 
In een van de weekendbijlages van Trouw in augustus was een interview van enkele pa-
gina’s gewijd aan de dichter Mustafa Stitou en zijn jongste dichtbundel “WAAR IS HET 
LAM?”. De kop van het artikel “Wandelen is weldadig, het werkt de hobbels weg” wekte 
mijn belangstelling. Ik probeer elke dag te wandelen, voelde me een lotgenoot. Een blije 
man keek me aan. 
 
Ook het citaat uit het laatste gedicht van de bundel, dat 
aangeduid werd als het portret van zijn moeder, sprak me 
aan: 

Ze wordt geroepen om te bidden, trekt zich 
in een hoek van de kamer stil terug. Engelen, 
profeten, openbaringen, eeuwigheid –ze twijfelt niet, 
je weet het zeker, getwijfeld heeft ze nooit. 

 
Mustafa Stitou (1974) kwam, 2 maanden oud, met zijn ou-
ders vanuit Marokko naar Nederland. Groeide op in Lely-
stad, studeerde filosofie in Amsterdam, debuteerde in 
1994 als dichter. Kreeg verschillende poëzieprijzen, was in 
2009 stadsdichter van Amsterdam en ontving in 2018 de 
A. Roland Holstprijs voor zijn oeuvre, zijn gehele werk dus. 
WAAR IS HET LAM? verscheen dit jaar. Ik kocht het bij ’t 
Pakhuys. 
 
Isaaks vraag 
De titel verwijst naar het bekende verhaal uit Genesis 22. 
Abraham heeft met Sara op hoge leeftijd toch nog een 
zoon gekregen, Isaak. Dan stelt God Abraham op de proef: 
Hij draagt hem op zijn zoon te offeren. Als Isaak samen 
met zijn vader de berg oploopt naar de offerplaats toe, 
zegt hij: “Vader, we hebben vuur en hout bij ons, maar 
waar is het lam voor het offer?”. Hoe het verder loopt, 
veronderstel ik bekend. Het is zowel in 
het Christendom als in de Islam een be-
langrijk verhaal. Het eindigt met de 
woorden van God: “Ik zal je zegenen 
met ontelbaar vele nakomelingen, … en 
dankzij jouw nakomelingen zullen alle 
volken op aarde zich gezegend noemen. 
Want jij hebt naar Mij geluisterd”. 
 
Offerdier 
In geheel verschillende gedichten en op 
verschillende niveaus werkt Stitou zijn 
thema uit. Als een hedendaagse op-
dracht in een droom, als het scheiden 
van goed en kwaad, als het fysiek om-
gaan met zo’n zacht lammetje, dat nu 
volgens onze Nederlandse regels als of-
ferdier geslacht moet worden. In het 
kruisverhoor dat een leraar van 14-ja-
rige vmbo’ers ondergaat over zijn ge-
loof, zijn familie, zijn en hun doen en la-
ten. 
 

En over welk lam hebben we het nu eigenlijk, wat hebben 
wij allemaal met Het Lam gedaan, vroeger? Wat doen we 
er nu mee? 
 
Gedichten in korte, krachtige zinnen, maar ook bijna als 
epische verhalen vol spanning of als een macabere vertel-
ling van wat er ergens op een van de vele slachtvelden in 
deze wereld gebeurt: 
 

Het lijk van de tolk, verminkt, 
op de vuilniskar, keurig naast 
het lijk van de hutcommandant 
door de tolk vermoord 
om een doosje eendeneieren. 
Het kan de bewakers niet schelen 
of we levend zijn of dood 
als ze ons maar kunnen tellen 
als ze maar weten hoeveel. 
 

Het gedicht “Pantheon” dat in zeven coupletten onze he-
dendaagse “goden” toont, bezingt, doet lijden, hun kracht 
laat zien, hun angst, hun twijfel. Ze belachelijk maakt, be-
dreigt, vermoordt, ontleedt. 
 
Hoeveel goddelijkheid zit er in ons drinkwater? Het RIVM 

meet 10 mg/l, wat voldoende zou 
moeten zijn. 
 
Hij dicht over de jonge god, die de 
vrijheid wil hebben zichzelf eerst te 
ontdekken en stopt met haar stu-
die. Over de moslima, die zich on-
veilig weet bij fanatici, over de 
donkere vrouw, die niet door het 
systeem herkend of gekend wordt. 
Over de goden, die wij net zolang 
martelen tot ze zeggen wat wij wil-
len. 
 
Het gedicht “Wie dat daar?” moet 
u zelf maar proberen te doorgron-
den. Net als de gehele bundel een 
kwestie van lezen, lezen en nog 
eens lezen. Prachtig woordgebruik, 
onpeilbare diepte. 
 

Maarten Gast 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Waarom wij katholieken geen Hallo-
ween vieren. Ik heb liever de hemel. 
Enge pompoenen, rare geesten, le-
lijke heksen, een horror gevoel, wel 
een beetje geestig en grappig doen, 
een soort carnavalfeestje van de on-
derwereld. Lijkt echt onschuldig, niet 
veel aan de hand. Kinderfeestjes wor-
den georganiseerd, thuis of op 
school. Meestal goed bedoeld, maar 
zo verstandig is het niet. Eeuwen ge-
leden waren vele heidense feesten 
gekerstend. Kerst is een goed voor-
beeld daarvan. Nu keren wij terug 
naar oude gewoontes. Als het geloof 
verzwakt, neemt het bijgeloof toe. 
Lex orandi, lex credendi! Hoe wij bid-
den en vieren, laat zien waarin wij ge-
loven. Laat mij zien wat en hoe je 
viert; dat is al een geloofsbelijdenis, 
een vorm van getuigenis en verkondi-
ging. Er is niets neutraals aan Hallo-
ween vieren. 
Wij katholieken begrijpen heel goed 
de kracht van de zintuigen. Kinderen 
helemaal! Zij begrijpen niet onmid-
dellijk, maar langzamerhand zuigen ze 
en nemen alles in zich op als een 
spons. Wat wij van jongsaf zien, erva-
ren en vieren, dat vormt ons. Een te-
rugkerend jaarlijks feest dringt hele-
maal binnen. 
Wij katholieken geloven in een God 
van levenden (Mt 22,32). Wij vieren 
het leven. Met Kerst vieren wij de 

Geboorte van God die mens wordt. 
Een feest van licht, van leven. Met Pa-
sen vieren we dat Gods liefde sterker 
is dan de dood. Jezus overwint de 
dood en opent voor ons de deur naar 
de hemel. Een feest dat het funda-
ment vormt van onze hoop op het 
eeuwig leven. De Kerk leert ons hoe 
met de dood om te gaan. Een kerke-
lijke uitvaart is geen gedachtenis van 
doden, maar een viering voor leven-
den. 
Op 1 november vieren wij het hoog-
feest van Allerheiligen. Wij voelen ons 
verbonden met allen die uit de hemel 
voor ons ten beste spreken. 
Op 2 november vieren we Allerzielen. 
Wij bidden voor al degenen die zijn 
gestorven en die onze gebeden nodig 
hebben om de eeuwige gelukzalig-
heid bij God in de hemel te bereiken. 
Het is ook een mooie traditie om op 
die dag voor hen een Heilige Mis op 
te dragen en naar de begraafplaats te 
gaan om bij de graven van onze dier-
bare familieleden te bidden, ook als 
gezin. 
Wij geloven dat de dood geen eind-
station is. Er is leven na de dood.  
Wij geloven ook in het bestaan van 
engelen en demonen. 
Onze Moeder de Kerk waarschuwt 
vanuit de Bijbel (Dt 18,10-15) echter 
tegen occultisme, toverij, waarzegge-
rij en het contact zoeken met de 

doden. Dit is voor God een afschuw. 
Wij willen het kwaad niet aanroepen 
of verheerlijken. Wij vertrouwen ech-
ter onze doden toe aan God. Wij ver-
trouwen op God.  
Halloween staat haaks op deze voor-
zichtige, verstandige houding. Hallo-
ween creëert een opening, een soort 
gewenning, op speelse manier; het 
prikkelt de nieuwsgierigheid bij kin-
deren en tieners. 
Wij nemen de dood serieus, wij ne-
men het niet in de maling. De chris-
ten doet goed om te denken aan zijn 
dood. Maar wij doen niet mee aan de 
waarden die Halloween uitdraagt. 
Des te meer als het met de liturgische 
vieringen van de Kerk concurreert en 
de plaats daarvan wil innemen. 
Denk liever aan het leven van de heili-
gen. Draag het licht, loop met jullie 
kinderen met de lampioenen van Sint 
Maarten, breng vreugde aan anderen 
zoals Sinterklaas. Vier het leven, niet 
de dood! Koester het licht, niet de 
duisternis. Weet wat je viert, dat is 
wat je draagt, wat je doorgeeft. En 
geef het beste door aan je kinderen, 
en lever hen niet over bij de deuren 
van duistere machten.  
Uit een bezorgd hart van jullie herder 
en geestelijke vader. 
Gods zegen en alle goeds, 

Kapelaan Mario Agius 

 

Poëzie-estafette
Soms ontmoet je een mens 
bij wie je mag zijn 
zoals je bent, 
onzeker en klein 
Iemand bij wie je veiligheid 
vindt 
en weet dat je ondanks je 
fouten 
toch wordt bemind. 
 
Soms ontmoet je een mens 
met een warmvoelend hart 
daar voel je je geborgen 
in leed en smart 

in aanvoelend weten 
zonder te vragen 
word je geholpen 
jouw zorgen te dragen 
 
Soms ontmoet je een mens 
die jou warmte vraagt 
en wie jij je innigste 
liefde toedraagt. 
Zo ontstaat harmonie, 
is het goed om te leven. 
Wat jou geschonken is 
mag jij verder geven. 
 

De schrijver of schrijfster 
van dit gedicht is mij 
onbekend. Maar dat maakt 
de inhoud niet minder 
krachtig. En ‘het stokje‘ 
geef ik door aan Trijntje 
Brommersma. 
 

Rien de Vries 
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Terugblik Vredesdienst 
Op zondag 25 september vierden we de oecumenische 
dienst in het kader van de Vredesweek. In de Grote Kerk wa-
ren ook veel bezoekers uit Zeevang en Koggenland aanwe-
zig. De gezamenlijke cantorij van beide gemeenten werkte 
aan deze dienst mee en zong mooie liederen. 

 
De voorgangers ds. Hans Reedijk en kapelaan Mario Agius 
verzorgden een passende preek en gebeden. Na afloop ging 
de ontmoeting tussen de kerkgangers nog geruime tijd door. 
De collecte voor het vredeswerk van PAX bracht het mooie 
bedrag van € 237,60 op. 
 
Uit het dagelijks bestuur 
Vorige maand meldden we binnenkort weer een vergadering 
te kunnen houden. Door persoonlijke omstandigheden is 
deze uitgesteld tot een later tijdstip.  
 
Kerstsamenzang op 11 december  
Op dit moment lijkt kerst nog heel ver weg te zijn, maar het 
volgende Venster verschijnt pas in de week voor zondag 11 
december. En op diezelfde datum organiseert de Raad van 
Kerken weer de kerstsamenzang. Aanvang 16:00 uur in de 
Nicolaaskerk aan de Voorhaven. 
De kerstsamenzang is bij uitstek de kans om alvast het echte 
kerstgevoel te krijgen. In de sfeervolle kerk kunt u meezin-
gen met bekende kerstliederen en luisteren naar het kerst-
verhaal en het warme geluid van de Koninklijke Edamse Fan-
fare. Het thema is dit jaar: vanuit een bron van licht. 
Iedereen is welkom, de entree is gratis. Na afloop kunt u na-
praten met een glaasje glühwein of warme chocolademelk.  
 
Ontmoetingsdag duurzaamheid 
Het oecumenisch platform Noord-Holland organiseert een 
ontmoetingsdag met als thema ‘Duurzaamheid, de nieuwe 
tweedeling’. Dit is op 4 november van 11 tot 15 uur in de 

Taborkerk in Purmerend. Meer info en het opgeven is te vin-
den via www.raadvankerken.nl. Kiezen voor duurzaamheid 
lijkt een logische keuze. Volgens wetenschappers is het ‘vijf 
over twaalf’ om te zorgen dat het klimaat zodanig verandert 
dat het de mensheid bedreigt. Tegelijkertijd zien we ook dat 
verduurzaming de tegenstelling tussen rijk en arm, stad en 
platteland, burgers en overheid vergroot. De emoties thuis, 
op het dorp en in de wijk kunnen soms hoog oplopen. Waar 
staat u en wat is het christelijk geluid? Tijdens de ontmoe-
tingsdag 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. Deze dag wordt geleid door Jacobine Gel-
derloos en Hette Domburg. Beiden hebben veel ervaring 
met het contextueel bijbellezen. 
 
Onderzoek naar bijbelgebruik 
Bijna een derde van de volwassen Nederlanders vindt de Bij-
bel een relevant boek, dat is iets meer dan in 2017. Ruim 
één op de vijf Nederlanders leest er ook in. Opvallend is dat 
bijna de helft van de christenen de Bijbel niet of nauwelijks 
opendoet. Dat blijkt uit onderzoek naar het Bijbelleesgedrag 
van de volwassen Nederlandse bevolking door het Neder-
lands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) Uit het onderzoek 
blijkt verder dat van de christenen die de Bijbel relevant 
noemen, 33% er dagelijks of wekelijks in leest, 10% minimaal 
maandelijks en de rest zelden of nooit.  Als voornaamste be-
weegreden om de Bijbel te lezen wordt genoemd: ‘het geeft 
me hoop’ (35%). Ook voelen lezers zich verbonden met God 
door het Bijbellezen. 
 
Hartverwarmende klanken van the Really Big Chorus 
Donderdag 3 november wordt de Grote Kerk tot in de gewel-
ven gevuld met hemelse koorzang van the Really Big Chorus 
uit Engeland. The Really Big Chorus is een Engelse korenor-
ganisatie, dat geregeld in binnen- en buitenland optreedt 
met grote koorstukken uit oratoria zoals Händels Messiah. 
Jaarlijks organiseren zij b.v. een scratch concert in de Royal 
Albert Hall in Londen. Vanaf 28 oktober maakt een selectie 
van 50-60 zangers en zangeressen een bootreis van Neuren-
berg naar Amsterdam waarbij zij dagelijks diverse koorstuk-
ken instuderen o.l.v. Brian Kay met aan de piano Maria Mar-
chant. Aan het eind van hun Rijnreis willen zij graag het re-
sultaat laten horen in onze Grote Kerk. Een zingende vakan-
tie met als einddoel Edam! Hoewel de koorzang u zal ver-
warmen, is het toch aan te raden om een dikke jas aan te 
trekken. 
 
Grote Kerk Edam, donderdag 3 no-
vember, 17.00 uur, duur concert 
45-50 minuten, vrij entree, collecte 
voor het orgelfonds. 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand  

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

Bankr. NL32ABNA0818154535 
Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465 

 

 
 
 
 

Gedurende een viertal maandagmiddagen in oktober en 
november bespreken we met elkaar in de Vermaning de 
betekenis van het boek Prediker. Dan gaat het over zinge-
ving en bezinning. 

Jesaja 40: 3,4,5 
Hoor, een stem roept: 
Baan voor de Heer een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. 
Laat elke vallei verhoogd worden 
en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden 
en rotsige hellingen rustige dalen. 
De luister van de Heer zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft 
De Heer heeft gesproken! 

Met het profetisch woord is iets wonderlijks. Het is een 
soort poëzie, die beweging geeft. Die een situatie waarin 
je terecht bent gekomen niet wil wegpraten, maar die je 
een uitweg wil bieden. Het zijn woorden en veel meer 
hebben we niet om wat we doen zin te geven. En wat is 
een bezinning meer dan een bijdrage in woorden tot zin-
geving. En als we dat zo zeggen staan we schouder aan 
schouder met profeten en dichters, die juist als de zin 
dreigt te ontbreken met woorden van troost proberen 
een weg te banen. 
 
Tot slot een gedicht van Milosz. 

De zin 
 
‘Eenmaal dood zal ik de voering van de wereld zien. 
De achterkant, voorbij de vogel, berg, zonsondergang, 
De ware betekenis die om ontcijfering roept. 
Wat onverenigbaar was, wordt nu verenigd. 
Wat buiten ons begrip viel, zal begrepen worden.’ 
 
‘Maar als de wereld nu geen voering heeft? 
Als de lijster op de tak geen enkel teken is, 
alleen een lijster op een tak, als de dagen en de nachten 
elkaar opvolgen en zich niet bekommeren om een zin 
en er op aarde niets is buiten deze aarde?’ 
 
Als zou het zelfs zo zijn, dan nog blijft het woord 
dat, eenmaal gewekt door vergankelijke lippen, 
zal rennen, rennen als een onvermoeibare koerier, 
over interstellaire velden, wentelende melkwegen 
en protesteren, roepen, schreeuwen.’ 
 
De overige cursusmiddagen o.l.v. ds De Boer zijn 24 okto-
ber en 07 en 21 november in de Vermaning. Welkom. 
 

Hajo Schaap 
 

 

Bätzorgel: Gebutst en gedeukt pijpwerk 
De restauratie van het Bätzorgel uit De Swaen 
nadert zijn voltooiing in de werkplaats van Van 
Rossum in Wijk en Aalburg (N.B.). Nadat vooral 
de mechanische onderdelen zoals de windla-
den en de mechaniek grondig gerestaureerd 
waren, is men nu al geruime tijd bezig met het 
gebutste en gedeukte pijpwerk (zie foto). Eén 
voor één gaan de pijpen door de handen van 
de ervaren orgelbouwer, waarbij de soldeer-
bout permanent bij de hand is. Intussen zijn de 
vernieuwde speeltafel en de reconstructie van 
de balgen voltooid en de vakschilder werkt aan 
volledig herstel van de orgelkas. Discussie over 
de originele toonhoogte en stemming van het 
orgel zijn in volle gang. Wij vertrouwen erop 
dat wij straks in december een herboren orgel 
hebben! U kunt de actie nog steeds steunen 
door uw gift over te maken naar: 
NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds 

Deel van het register Holpijp 8’ voor en na restauratie (foto: Gerrit de Jong). 



 
 
 
 

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

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

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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In Memoriam        
Op maandag 26 september is er een 
einde gekomen aan het leven van  
Alida Elisabeth Bak-Bos. In de leeftijd 
van 92 jaar heeft zij haar levenslicht 
doorgegeven aan haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. Ze was intelligent, 
hartelijk en belezen en had een luiste-
rend oor voor ieder. Haar leven werd ge-
tekend door ‘veranderingen’: veel ver-

huizingen, andere tijden met verschillende opvattingen en 
patronen; een constante factor was het vertrouwen op God. 
Ada had een lievelingspsalm, Psalm 139. Daarin lezen we 
hoe de Eeuwige altijd bij ons betrokken is en blijft, zelfs over 
de grenzen van de dood heen. In de afscheidsdienst, waar de 
gekozen liederen ook getuigden van een groot geloof en ver-
trouwen, sprak haar zoon, diaken Henk Bak, ook van Bijbelse 
woorden voor ons nu: ook al begrijpen we veel niet, wees 
niet ongerust, maar vertrouw op een liefhebbende God. Ada 
is geroepen om thuis te komen bij God. Moge de woorden 
van Psalm 139 tot troost zijn voor allen die haar zo missen. 
Corr.adres: mw. A. de Wijn-Bak, Sternmeerhof 1, 1135 ER     
Edam 
 

Op 2 oktober is er een einde gekomen aan het leven van 
Hendrik Renze Kalk. Hij mocht 93 jaar 
oud worden. Henk werd geboren in het 
Groningse Grijpskerk, waar hij op jonge 
leeftijd al zijn vader verloor. Hij heeft zijn 
werkzame leven doorgebracht in de ad-
ministratie en als archivaris van gemeen-
ten; ook bij ons in de kerk was hij heel 
precies en nauwgezet in de zendingscom-
missie en het kerkarchief. Ook was hij, 

zelf slechthorend, secretaris van de vereniging voor doven 
en slechthorenden. In februari 2020 was hij 60 jaar ge-
trouwd met zijn Grietje en nadat zij overleed is Henk ver-
huisd van Novawhere naar Middelwijck in Middenbeemster. 
In de afscheidsdienst gisteren lazen we uit Psalm 119, de 
meest geordende en gestructureerde psalm, die qua vorm 
precies bij het talent van Henk past en waar ook de trouw-
tekst van Henk en Grietje in staat. Alles waar Henk aan be-
gon, deed hij met hart en ziel en heel zijn kracht en verstand. 
Corr.adres: dhr. H. Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam 
 

Op woensdag 12 oktober, twee dagen 
na zijn 81e verjaardag, is er een einde 
gekomen aan het leven van  
Simon Pieter Vreeling. Hij werd gebo-
ren in Zunderdorp; een man van wei-
nig woorden, maar sociaal zeer betrok-
ken. Wij kennen Siem als iemand, die 
altijd klaarstond om te helpen, o.a. als 

klokluider.  De laatste jaren van zijn leven werden steeds 
moeilijker; hij raakte steeds meer van zichzelf kwijt, maar 
voor zijn vrouw Anneke, met wie hij ruim 56 jaar gehuwd 
was, de kinderen, schoon- en kleinkinderen, zal hij altijd blij-
ven wie hij was. Zoals ook op de rouwkaart wordt vermeld: 
‘in iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinne-
ring’. Corr.adres: mw. A. Vreeling, Berkmeerstraat 13,  
1135 JM Edam 
God heeft het laatste woord en wij mogen vertrouwen dat 
Hij zich ontfermt over Zijn kinderen Ada, Henk en Siem. 
 

Het einde van het kerkelijk jaar     
Op 10 november is er een gemeenteavond gepland. Er zijn 
nogal wat zaken met u te bespreken: de begrotingen voor 
volgend jaar, de voortgang van het samengaan met Volen-
dam en natuurlijk de voortgang van het beroepingswerk. 
Welk van de onderwerpen de meeste aandacht zal vragen, is 
op dit moment nog niet bekend, maar het wordt een volle 
agenda. Daarom willen we deze avond graag om 19.30 uur 
beginnen. Meer informatie volgt de komende weken in de 
kerkbrief. We hopen op een grote opkomst. 
Nog een paar weken en dan loopt het kerkelijk jaar weer ten 
einde. Traditiegetrouw sluiten we het jaar af met de gedach-
tenisdienst, dit jaar op 20 november. Altijd een indrukwek-
kende dienst waarin we met elkaar de gemeenteleden ge-
denken die het afgelopen jaar zijn overleden. Een dienst ook 
die duidelijk maakt hoe belangrijk de gemeenschap en de 
verbondenheid met elkaar is.                      Nel Eijk 

                            Donderdag 10 november
                              19.30 uur In de Swaen 
                        met belangrijke onderwerpen. 
                                Let op de kerkbrief! 
 
 
 

Huwelijksjubilea   
Op 8 november a.s. vieren Jan en Elly Lemsom-From een  
diamanten huwelijk. Zestig jaar hebben zij al lief en leed  
gedeeld. Wij feliciteren hen met dit jubileum en wensen  
ze nog vele mooie jaren samen. 
 

Pastoraal meldpunt     
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat  
pastorale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een  
voorbede wil laten doen voor een ander of uzelf.  
Zij is altijd bereikbaar via pastoraat@kerkgemeente.nl   
of tel. 0299 371272. Ook houdt zij contact met ds. Charlotte 
Kremer van Zuiderwoude-Uitdam, die één dag per week 
voor onze gemeente beschikbaar is voor het pastoraat. Als u 
haar graag wilt spreken kunt u dat ook via het pastoraal 
meldpunt aangeven.   
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Startzondag 18 sept.     
Elke kerkganger 
was gevraagd een 
bloem mee te 
nemen om het 
kerkelijke seizoen 
feestelijk te 
beginnen. En die 
vraag werd 
gehonoreerd: 
heel veel 
verschillende bloemen vormden samen een prachtig 
tafelstuk. Ds. Charlotte Kremer ging voor in de dienst en 

bracht de fanfare uit 
Zuiderwoude mee, die 
had geoefend op 
kerkmuziek en ook de 
gemeentezang kon 
begeleiden. Audrey 
Vreemann werd 
aangesteld als diaken-
rentmeester; 

Lambrecht Bak werd aangesteld als kerkrentmeester en 
Chris Kotterer nam na vele jaren afscheid als ambtsdrager en 
werd toegesproken door voorzitter Nel Eijk. Na de dienst 
was er eerst koffie/thee met meegebracht lekkers. 
Daarna werd er in groepen onder andere gesproken over 
onderwerpen naar aanleiding van het thema ‘Aan Tafel!’ en 
waren er een zevental afwisselende activiteiten, voordat er 

echt aan tafel gegaan kon worden en er werd genoten van 
een Bijbelse lunch met soep, brood, salades en ijs toe.  
Wij mogen spreken van een geslaagde start van een nieuw 
seizoen! Met de diverse opbrengsten (antwoorden, wensen 
en reacties, die we natuurlijk verzameld hebben) gaan we 
het komend jaar als kerkenraad en gemeente samen aan de 
slag. 

Seniorenmiddag        
Wat was het gezellig hè? 
Dinsdag 20 september was er een samenzijn van 80+.  
Het was een 
ongedwongen 
middag met een 
hapje en een drankje. 
We begonnen met 
koffie of thee en 
gebak.  

Ds. Charlotte Kremer 
was ook aanwezig en 
babbelde een gezellig 
woordje met iedereen. 
De eerste 80+ middag, 
zou het wat worden? 
Nou, voor herhaling 

vatbaar hoor. Gedicht van Nel, accordeonmuziek van Alida, 
spontaan vers van Chris en Nico verzorgde de beelden van 
uitjes in de afgelopen 
jaren. Wij van het 
Ouderen Diakonaat 
hebben er zelf ook 
van genoten. Graag 
tot een volgende 
keer! Groeten van                
Voufke Hermanides en de dames van het O.D. 
 
Kerstmiddag voor senioren (75+)        
Op dinsdagmiddag 13 december wordt in de Swaen een 
bijeenkomst gehouden voor de senioren. 
Vanaf 15.00 uur bent u van harte welkom in de Swaen. 
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt dat aan geven bij 
uw aanmelding. U kunt zich aanmelden bij: 
Ellen Vriend tel.(0299)371418 
Email: ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl 
Tot ziens,                                      Het ouderendiaconaat 
 
Overzicht diaconale collectedoelen      
Zondag 6 november: Stichting Vrienden van Hebron. 
Hebron Amsterdam is een eigentijdse christelijke 
gemeenschap in de Spaarndammerbuurt. De bewoners van 
Leefgemeenschap Hebron richten zich op Gods nieuwe 
wereld zoals die zichtbaar wordt in de Spaarndammerbuurt 
en de levens van haar bewoners. Daarmee sluiten wij aan bij 
de missie en waarden van Hebron Amsterdam en de rijke, 
christelijke traditie van het zoeken naar het Koninkrijk van 
God. www.vriendenvanhebron.nl 
Zondag 13 november: Stichting Mensenkinderen;  
een christelijke organisatie 
voor ontwikkelings-
samenwerking, sociale hulp, 
noodhulp en ondersteuning 
van diaconale- en 
evangelisatieactiviteiten. 
Mensenkinderen biedt In 
navolging van Jezus Christus hulp aan de allerarmsten 
ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. 
www.mensenkinderen.nl 
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Zondag 20 november: Hospice Thuis van Leeghwater  
Hospice het Thuis van 
Leeghwater is een warm 
thuis voor iedereen die zorg 
nodig heeft in zijn of haar 
laatste levensfase, ongeacht 
woonplaats, achtergrond of 

religie. “Wij bieden palliatieve terminale zorg. Dat wil zeggen 
dat de zorg gericht is op kwaliteit van leven en niet op gene-
zing. Persoonlijke aandacht, pijn- en symptoombestrijding 
staan daarbij voorop. De bewoner staat bij ons centraal. Wij 
zullen er zoveel mogelijk voor hem/haar zijn en er alles aan 
doen om hem/haar deze laatste levensfase zo goed als mo-
gelijk te laten beleven en eventuele laatste wensen helpen 
te vervullen”. www.hospiceleeghwater.nl 
Zondag 27 november: KIA, Werelddiaconaat Columbia. Wie 

de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
In Bogotá zet een stichting zich in 
voor kinderen en jongeren in een 
achterstandswijk vol criminaliteit. 
De medewerkers bieden hen een 
veilige plek en een toekomst. De 
kinderen leren samenwerken, con-
flicten oplossen, krijgen begelei-
ding om schooluitval te voorkomen 
en leren wat hun rechten zijn. Het 
centrum is voor honderd kinderen 

en jongeren een veilige haven temidden van een omgeving 
vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren 
prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren 
groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van 
het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksoplei-
ding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met ge-
zonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden 
hier hun plek. De medewerkers onderhouden contact met 
ouders, verzorgers en leraren van de kinderen. https://kerki-
nactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-
actie-2022-werelddiaconaat-colombia-1e-advent/ 
Zondag 4 december: KIA, Zending, Guatemala, Sterke en 

weerbare vrouwen. Veel 
vrouwen in Guatemala 
krijgen te maken met dis-
criminatie en huiselijk ge-
weld, zeker als ze tot een 
inheemse groep behoren. 
Het opleidingscentrum Ce-

depca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de 
kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cur-
sussen volgen over eigenwaarde en inspirerend leiderschap. 
Ze leren trots zijn op zichzelf en durven de bevrijdende 
kracht van het Evangelie uit te dragen: geweld en onrecht 
tegen vrouwen moet stoppen. www.kerkinactie.nl/vrou-
weninguatemala  
Zondag 11 december:  Staat nog reserve 
 
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......  
 

Vensterwijk Volendam 
Gevraagd: iemand die 10 keer per jaar het Venster wil weg-
brengen. Bel  tel. 0299-36566 en meldt u!         Arjan Maas  
 
Verjaardagen van onze senioren      
02-11  Mevr. N. Wiersema-Maas, William Pontstraat 56,  
            1135 EW Edam 
04-11  Dhr. J.N. Lemsom, Pieter Taemszstraat 20,  
            1135 HH Edam 
06-11  Mevr. M.H. van der Pol-van Gaalen,  
            Jan Hoeckstraat 26, 1135 GV Edam 
08-11  Mevr. M. de Wolf-Boorsma, Klein Westerbuiten 21 B,  
            1135 GL Edam 
14-11  Dhr. T. Stelling, William Pontstraat 29, 1135 ES Edam 
17-11  Mevr. E. Groot-Groot, Pieter Claesstraat 11,  
            1135 HJ Edam 
18-11  Dhr. J. van Bekkum, Voorhaven 123, 1135 BP Edam 
20-11  Mevr. N. Schotanus-Krijgsman, Friese Vlaak 100,  
            1132 MP Volendam 
25-11  Mevr. N.M. van Bekkum-de Boer, Voorhaven 123,  
            1135 BP Edam 
28-11  Dhr. S.W. Zwiers, Doelland 7, 1135 AH Edam 
Allen Hartelijk Gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst! 
 
Taxidienst       
We vragen u zo mo-
gelijk al op vrijdag-
avond of zaterdag-
morgen te bellen. 
Dan is tijdig bekend 
hoeveel mensen 
mee willen rijden.  
 

datum 
6 nov. 

13 nov. 
20 nov. 
27 nov. 

4 dec.  
11 dec. 

 taxidienst 
J. Schoute 
H. Kalk 
L. Bak 
M. van Saarloos 
H. Eijk 
T. Buijten 

telefoonnr. 
06-51589540 
371297 
365924 
374038 
371939 
366722 

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 na-
tuurlijk ook: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 
Opbrengst Collecten      

Datum Kerk Diaconie Doel 
11-09  €   109,60 €   149,14 De Regenboog 
18-09 €   248,47 €   282,25 Najaarszending Syrië 

  25-09 €  247,96 €   244,27 RvK; Vredesorg. PAX 
02-10 €   117,12 €   115,81 Kerk en Israël 
09-10 €   101,30 €   123,10 Tot Heil des Volks 

 €   466,38 €   483,18  
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau    
Overleden 
Mevr. A.E. Bak-Bos, Ye 31, 1135 JJ Edam 
Dhr. H.R. Kalk, Pr. Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster 
Dhr. S.P. Vreeling, Berkmeerstraat 13,  1135 JM Edam  



voor iedereen, ookkraamcadeaus

zelfde sokken als papa!!!

Ria Hakkenhaar0299‑362561www.kerkgemeente.nl

Handwerkgroepvan de kerk
bel ons voor leuke cadeautjes 

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



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

Kapelaan: Mario Agus, te. 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 overledenen 
 

Kitty de Boer, die op de 
leeftijd van 80 jaar is overle-
den op 27 september j.l. We 
hebben op 4 oktober in een 
mooie uitvaartdienst, geleid 
door kapelaan Mario Agius 
afscheid van haar genomen. 
Dat zij moge rusten in vrede. 
 
 
 

 
Gré Hoogland, overleden op 
10 oktober j.l.  Op 14 oktober 
hebben we afscheid van haar 
genomen in een indrukwek-
kende uitvaartdienst, geleid 
door Diaken Henk Bak. We 
wensen de familie heel veel 
sterkte met dit grote verlies. 
 
 
Ook gedenken we Daan Lan-
sen, zoon van Harrie en An-
neke Lansen, overleden op 30 
september. We wensen de 
familie veel sterkte met dit 
vreselijke verlies. 

Verslag informatieavond 11 oktober 
De avond werd goed bezocht, we moesten zoeken naar vol-
doende stoelen (zie foto). De locatieraad is erg blij met de 
grote betrokkenheid van vele parochianen. Hieronder een 
paar punten die besproken werden. Het volledige verslag 
kunt u verkrijgen bij de secretaris. 
 

Budgetbeheerder Toon Ebbers deed verslag van de financi-
ele situatie in 2021. Dat jaar is afgesloten met een negatief 
saldo van bijna € 8.000,-. In 2022 is het negatief saldo waar-
schijnlijk nog groter. De negatieve trend is vooral een gevolg 
van het aflopen van de zeer gunstige depositorekening. De 
bijdragen uit collectes en donaties zijn behoorlijk op peil ge-
bleven. Door de bewoning van de pastorie gaat de afdracht 
aan het bisdom verminderen; dit heeft pas effect op de eind-
afrekening 2022. 
De penibele situatie voor energiekosten, die in veel paro-
chies tot grote problemen leidt, valt bij ons nog mee omdat 
het contract met de leverancier, afgesloten begin 2022, nog 
loopt tot 2024, met een heel voordelig laag tarief voor gas. 
Toon Ebbers wenst eind van dit jaar zijn functie te beëindi-
gen. Ook de andere bestuursleden kunnen gewisseld wor-
den. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris. 
Cor van der Weijden, voorzitter van het parochiebestuur, gaf 
een presentatie over de toekomst van de Franciscusparo-
chie. Het bisdom heeft aangegeven dat binnen 5 jaar 99 ker-
ken van Haarlem-Amsterdam moeten sluiten. Er is een werk-
groep die zich buigt over een toekomstplan voor de Francis-
cusparochie. Als eerste worden er criteria opgesteld waar-
mee beoordeeld wordt welke locaties toekomst hebben. 
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MOV-groep actief voor Adventsactie 
De MOV-groep zal aanwezig zijn op de ideële kerstmarkt in 
de Grote Kerk, op zaterdag 10 december. We verkopen 
mooie artikelen als bijdragen aan de Kerstsfeer in uw huis. 
Ook worden er enkele waardevolle kerststallen uit de collec-
tie van Henk Conijn aangeboden. Alles is ten bate van de Ad-
ventsactie, die dit jaar als thema heeft: “Ieder kind een 
goede start” (tegen kindersterfte in ontwikkelingslanden). 
 

 
 
Kerststallententoonstelling en wandeling 2022 
In Monnickendam wordt er, als alles goed gaat en corona 
niet weer roet in het eten strooit, een kerststallententoon-
stelling gehouden in de kapel van de R.K. Nicolaas en Antoni-
uskerk, Noordeinde 19, met kerststallen uit de gehele we-
reld, verzameld door Henk en Rita van Bavel Bakker. Vanaf 
zondag 11 december t.m. vrijdag 30 december 2022 is de 
tentoonstelling dagelijks van 11 tot 16 uur geopend (andere 
tijden op afspraak). Op zondag 11 december is er tevens een 
tweedehands kerstmarkt in de kerk en zullen er koren optre-
den die een gevarieerd aantal kerstliederen zullen zingen. 
 

 
 
In samenwerking met Stichting Promotie Waterland is er ook 
een wandeling door Monnickendam, waar in deze periode 
feestelijk verlichte kerststallen in winkels en bij particuliere 
huizen tentongesteld zijn. Klein begonnen maar u kunt nu op 
zo’n 50 plaatsen kerststallen bewonderen. Een beschrijving 
van de wandeling kunt u ophalen in de kerk, bij museum 
Waterland  in de Speeltoren  of op de Middendam bij de 
VVV, stichting promotie Waterland en bij Boetiek Neijzen in 
de Kerkstraat. Onder de Waegh is de levensgrote, handge-
maakte kerstgroep van Herman van Elteren te bewonderen.  
Voor informatie kunt u ook mailen: ritabak-
ker27@gmail.com,  of even bellen. 0630414654. 
 
 
 
 

Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Op zondag 9 oktober was er een Eucharistieviering met Ka-
pelaan Mario Agius als voorganger ter gelegenheid van de 
Heilige Franciscus van Assisi. De viering werd mooi muzikaal 
omlijst door het koor Sint Caecilia. De kinderen hebben ge-
holpen met gaven naar het altaar brengen, collecteren en le-
zen. Gelukkig was er ook een hele lieve hond, die net als de 
kinderen en hun knuffels gezegend is door de Kapelaan. Be-
dankt voor alle hulp!  
Op zondag 30 oktober is er een plechtige Eucharistieviering 
geweest met bisschop Hendriks als voorganger. De commu-
nicanten Aeryn, Lynn, Michelle en Zena hebben een mooi ca-
deau ontvangen van de bisschop (een prachtige kinderbijbel) 
en ze zijn voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. 
 

 
Op zondag 6 november voert de jongerengroep JP II een 
amateurtoneelstuk op “De winkel van de juwelier” in het 
theater Pius X, W.J. Tuijnstraat 19, 1131 ZH te Volendam om 
15.00 u., inloop vanaf 14.30 u. Duur: 1,5 uur (inclusief 
pauze). Entree is € 12,50 en € 10,00 voor studenten/ CJP-
pas. Het toneelstuk gaat over vrijheid, verantwoordelijkheid, 
relaties, liefde en geluk. Van harte aanbevolen! 
 
Op vrijdag 11 november zijn alle kinderen en (groot)ouders 
die willen helpen van harte welkom om 14.30 u. in de Ont-
moeting om een lampion te knutselen en/of een tekening te 
maken voor Sint Maarten. We gaan naar het verhaal van Sint 
Maarten luisteren en samen lekker patat eten met kroket-
ten. Daarna gaan we door de Heilige Nicolaaskerk lopen met 
de lampionnen en zullen wij de zegen ontvangen van Kape-
laan Mario Agius. Dan kan iedereen die dat wil langs de deu-
ren gaan of deelnemen aan de Sint Maarten rondgang in 
Edam. 
Op zondag 27 november om 10.00 u. is de Eerste Advents-
viering met als voorganger Kapelaan Mario. Met deze Eucha-
ristieviering beginnen wij met onze voorbereiding op het 
Feest van de Geboorte van Jezus. De viering zal muzikaal 
omlijst worden door het Nicolaaskoor onder leiding van 
Koos Klok. We zijn op zoek naar kinderen die willen helpen 
met boekjes uitdelen, gaven naar het altaar brengen, collec-
teren en lezen. Tijdens deze viering zal het eerste deel ge-
toond worden van de Kerstfilm, gemaakt door Linda Buijs, 
die een opleiding heeft genoten aan het Mediacollege en 
bijna haar studie aan de Willem de Kooning Kunstacademie 
heeft afgerond. Wij hopen dat alle kinderen aan het einde 
van de viering verrast worden door Sint Nicolaas en zijn Pie-
ten met een mooi cadeau! 
 

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep 
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Nieuws van de PCI 
 
Diaconale zondag 13 november 
Zondag 13 november a.s. staat in het teken van de Diaconale 
Zondag. In alle katholieke kerken in Nederland wordt hier 
aandacht aan besteed tijdens de zondagse Eucharistievie-
ring. De PCI Edam (Parochiële Caritas Instelling) vraagt in 
deze viering de aandacht van de parochianen voor de Voed-
selbank. Een afgezaagd onderwerp misschien, maar door de 
huidige hoge energiekosten en stijgende kosten voor levens-
onderhoud is het momenteel helaas een actueel onderwerp. 
Vele mensen zitten door de stijgende prijzen in financiële 
problemen en moeten noodgedwongen aanspraak maken 
op de Voedselbank, waardoor het voor de Voedselbank 
steeds moeilijker wordt om over voldoende voorraad te be-
schikken. De PCI wil graag een handje helpen en de tweede 
collecte op deze zondag is bestemd voor de Voedselbank en 
de PCI zal, zoals u weet, de opbrengst van de collecte ver-
dubbelen. De PCI Edam werkt nauw samen met de Voedsel-
bank in Purmerend en hoopt de Voedselbank deze zondag 
blij te maken met een mooi bedrag. In onze kerk staan ook 
enkele kratten die u met uw bijdrage in natura (liefst geen 
bederfelijke waar) kunt vullen. De PCI hoopt vele parochia-
nen deze zondagmorgen in de Eucharistieviering te mogen 
verwelkomen. St. Caecilia zal deze viering muzikaal omlijs-
ten. 
 
De Purmerendse 
Voedselbank heeft als 
doel het gratis 
verstrekken van 
voedsel aan personen 
in de regio Waterland 
die onder het 
bestaansminimum 
leven. Stichting Purmerendse Voedselbank is een ideële instelling 
zonder winstoogmerk, zie www.facebook.com/vbpurmerend. 
 
Gezellige middagen 
Op de woensdagmiddagen 2 en 16 november a.s. bent u van 
harte welkom op de gezellige middagen in de Burghwall. De 
PCI biedt u deze middagen aan. Inmiddels is de wintertijd 
weer ingegaan en de dagen worden korter. Buiten activitei-
ten worden minder aantrekkelijk door het wisselvallige weer 
en lagere temperaturen. Dus kom gezellig naar de Burghwall 
waar u tussen 14.00 – 16.30 uur onder het genot van een 
hapje en drankje een praatje kunt komen maken of een spel-
letje kunt spelen. Blijf niet thuis zitten, trek de jas aan en 
kom naar de gezellige middag in de Burghwall aan de Ach-
terhaven! 

Woensdagavondmaaltijden 
9 en 23 november 
 
Caecilianieuws 
Na de repetities met het Projectkoor is het nu weer fijn al-
leen met de leden van St. Caecilia te zingen, Joep weer ach-
ter de piano en degenen die niet aan het project hebben 
meegedaan weer te zien en te spreken. De missen en lie-
deren die we kennen en tijdens de dienst zingen bij te scha-
ven en de juiste noten te zingen. Na verloop van tijd zakt het 
toch weg, je moet blijven oefenen. De kracht van de herha-
ling om kwaliteit te kunnen blijven leveren. We zijn geen 
professionals, lang niet, maar doen ons best om het zuiver te 
houden en muzikaal te laten zijn zodat de gelovigen niet met 
gekromde tenen in de kerk hoeven te zitten. November is 
voor het koor een drukke maand. We zingen 6, 13 november 
Diaconale zondag en de 20ste Christus Koning. En dan is het 
alweer bijna december de feestmaand en loopt het jaar ten 
einde. 

Namens RK Zangkoor St. Caecilia, 
Nicoline Greuter 

 

Bericht van het KVG 
Sinterklaas is bijna weer in Nederland. Hij stuurde een be-
richtje naar het vrouwengilde dat hij enkele Pieten naar de 
Burghwall zal sturen op 23 november de dag van de maan-
delijkse bijeenkomst. Hij vroeg wel of alle leden, donateurs 
en eventueel introducees die op deze middag aanwezig zul-
len zijn een klein presentje mee willen nemen van ongeveer 
€ 5,--. Met het bestuur sprak hij af dat zij zullen zorgen voor 
de invulling van de middag. Het bestuur is zeer vereerd en 
gaat graag akkoord met zijn voorstel. Dus lieve mensen. Wij 
zien jullie allemaal graag verschijnen op woensdagmiddag de 
23e november 2022 (met ingepakt cadeautje). Voor leden is 
de toegang gratis. Donateurs en introducees betalen € 3,50. 
De zaal is open om 13.30 uur en we beginnen om 14.00 uur. 
Tot ziens. We maken er een leuke middag van. 
 

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

Verjaardagen van onze senioren in november 
02-11 Mw H.J.M. Greuter – Visser, Doelland 1 
03-11 Dhr C.A.M. van de Put, Vogelzand 14 
05-11 Dhr J.H.A.M. van der Post, Twiskepolderstraat 17 
11-11 Mw C.W.C. Frieling – Vreeburg, Hendric Dirckszstr. 2 
15-11 Mw U.M.P. Günther – Jongmans, Achterhaven 86 
15-11 Mw F.M. Conijn – Huisink, IJsselmeerdijk 28 
17-11 Dhr J.H.W. van Dijk, Vijzelstraat 7 
17-11 Dhr J.P. Ettema, Pieter Taemszstraat 17 
18-11 Mw G.G.J.M. Hendriks – Schaake, Beltmolen 2 
19-11 Dhr P. Buskens, Voorhaven 59 
19-11 Mw Y.G. Bende – Dirkse, Badhuisweg  2 
23-11 Dhr J.P.C. Papôt, Voorhaven 46 
24-11 Mw H. Riedeman – Groen, Torenmolen 22 
24-11 Dhr T.G.J.M. Mooijer, Jan Schriverstraat 4 
25-11 Dhr C. Guit , Jacob Peteysstraat 23 
30-11 Mw G.M.C. Molenaar – Out, P. Pietersstraat 12 
 

U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij 
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 

Observaties van een kerkganger 
 

Elke onderwijzer of docent weet dat het erg handig is 
dat leerlingen of studenten altijd op dezelfde plek gaan 
zitten. Het hoeft niet precies hetzelfde te zijn, maar wel 
ongeveer. Maar het rare is, dat gaat automatisch. Ook 
als je leerlingen of studenten vrij laat kiezen gaan ze al-
tijd op dezelfde plaats zitten. En in de kerk gebeurt pre-
cies hetzelfde! Is de kerk eigenlijk een schoolklas? 
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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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Het was zondagmiddag 11 september, een van de twee 
Open Monumenten dagen. Er kwamen voortdurend bezoe-
kers binnen, in een rustige stroom. Ik raakte in gesprek met 
een echtpaar uit Rijssen in Overijssel, een van de centra van 
bevindelijkheid in ons land. De soberheid van onze kerk 
sprak ze aan, maar ze verbaasden zich erover dat het in dit 
deel van ons land zo groen was. “Bij ons in Twente is alles 
verdord door de droogte, het gras is geel, de struiken gaan 

dood, de bomen ver-
liezen hun blad nu al. 
Maar hier is alles 
groen en staat het er 
goed bij. Wij kijken 
onze ogen uit”. 
Ja, alles groeide 
prima in de tuin van 
onze kerk dit jaar. 
Willem Bakker moest 
niet alleen de ligus-
terheggen tweemaal 
snoeien, maar ook de 
elzen, die het trans-
formatorgebouw af-
schermen, extra in-
korten omdat ze dit 

jaar door de combinatie van warmte en water tot in de he-
mel leken te groeien. Dit snoeien vergde een grote krachts-
inspanning van hem, maar op het resultaat (op de foto ach-
ter de lantaarnpaal) mag hij trots zijn. 
 
Ars Musica 
Dit koor uit 
Purmerend 
vierde zijn 
20-jarig be-
staan in 
onze kerk 
met een 
dienst, 
waarin 
‘Marjan Nij-
man voor-
ging. Onder 
de enthou-
siaste lei-
ding van Marcel Settels maakte het koor er een echte zang-
dienst van, voor herhaling vatbaar. Marjan had haar preek 
helemaal afgestemd op de huidige situatie van “vandaag”: 
het eind van de Vredesweek, Nationale burendag, oorlog, ar-
moede, de warme bakker die de arme bakker dreigt te wor-
den. Willen leven in vrede betekent werken aan vrede, ieder 
op zijn niveau, in zijn of haar situatie, met zijn of haar 

mogelijkheden. Vrede begint bij jou, bij jou en de mensen in 
je buurt. Kijk niet weg, hoe verleidelijk dat ook is, maar pro-
beer iets te doen. Naast alle zorg van hogerhand is aandacht 
zo belangrijk, “gewone” medemenselijkheid. 
 
De wet van het leven 
Het is elke keer weer een 
verrassing, de uitleg, die ds. 
Bart Stobbelaar aan een 
overbekende Bijbeltekst 
weet te geven. Hij ging voor 
op zondag 9 oktober. Achter 
het orgel verving Kees Ampt 
uit Monnickendam de zieke 
Anneke Moolenschot. Bart 
sprak over de Barmhartige 
Samaritaan (Lucas 19), het 
antwoord van Jezus aan de 
wetgeleerde, die hem vraagt “wie is mijn naaste?”. De wet-
geleerde kent de Wet, de Thora, de eerste 5 boeken van het 
Oude Testament. Een Wet, die geen wet is als onze wetten. 
Niet een wet, die straf oplegt, maar een wet, die aanwijzin-
gen voor het leven geeft. Die je aanspoort om de woorden, 
die eigenlijk al van den beginne in het hart van ieder mens 
staan geschreven, te volgen. De mens, die in nood is, is je 
naaste, wie het ook is. 
 
Onze gemeente 
Na de dienst van zondag 13 november houden we een ge-
meentebijeenkomst. We zullen u dan mondeling informeren 
over de voorstellen voor de fusie met de gemeente Edam en 
met u daarover in gesprek gaan. De grote lijn heb ik al in de 
vorige Vensters beschreven. Op 31 oktober hebben we weer 
een gesprek, waarin we een aantal laatste punten zullen 
bespreken met de procesbegeleider. Deze gemeentebijeen-
komst is een belangrijke stap in het formele fusieproces, dus 
kom vooral als u mee wilt praten. 
 
Bloemen, collectes en diensten 
De bloemen van 25 september gingen naar de leden van 
“Ars Musica”, voor ieder lid een mooie roos. Op 9 oktober 
had Nel drie bossen bloemen: voor de verjaardag van Gretha 
Groot-Honing, voor die van Nel ten Hagen en voor de familie 
Janzen, 70 jaar getrouwd. 
De collecteopbrengsten waren: 
voor de diaconie: 25 september € 116,00, 9 oktober € 85,50 
voor de eigen kerk:           ,,          € 110,87,          ,,        € 75,00 
 

Op zondag 13 november gaat Jan Tol voor. Op zondag 27 
november is er wel een dienst: met Marjan Nijman 
gedenken we dan de gestorvenen. 

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

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Organist 
6 november 10.00 uur Y. Aalders      G. van Wattingen 
20 november 10.00 uur T. de Boer      G. van Wattingen 
4 december 10.00 uur T. van Hoogstraten 
 
Protestantse Gemeente Edam, Grote Kerkstraat 57, 1135 BC Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
6 november 10.00 uur ds. P. Hoogstrate (Ermelo)    De Swaen 
13 november 10.00 uur ds. A. Moolenaar (Lisse)     De Swaen 
20 november 10.00 uur ds. B. Olde (Zaandam)  Gedachtenisdienst Grote Kerk 
27 november 10.00 uur ds. R. J. Bakker (Amsterdam) 1e  Advent  De Swaen 
4 december 10.00 uur ds. M. Pettinga (Monnickendam)` 2e Advent m.m.v. Psallite De Swaen 
11 december 10.00 uur ds. M. Van der Sijs (Hilversum) 3e Advent  De Swaen  
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
1 november 19:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, Allerheiligen 
2 november 19:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, Allerzielen, m.m.v. Nicolaaskoor 
6 november 10:00 uur pastoor P. Stomph Eucharistieviering, m.m.v. St. Caecilia 
  11:30 uur kapelaan M. Agius Zegening van de graven, R.K. begraafplaats 
13 november 10:00 uur diaken H. Bak  Woord- en Communieviering, diaconale zondag,  
       m.m.v. St. Caecilia  
20 november 10:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, Feest Christus Koning, 

        m.m.v. St. Caecilia 
27 november 10:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, familieviering, m.m.v. Nicolaaskoor 
4 december 10:00 uur rector J. de Wit  Eucharistieviering, m.m.v. Nicolaaskoor 
8 december 19:00 uur kapelaan M. Agius Eucharistieviering, Maria Onbevlekte Ontvangenis 
11 december 10:00 uur pastoor P. Stomph Eucharistieviering, m.m.v. St. Caecilia 
  16:00 uur Kerstsamenzang, m.m.v. Edams Fanfarecorps 
Ook is er elke dinsdagochtend om 9 uur en elke vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweeks H. Mis 
 
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam 
 

13 november 11.00 uur Jan Tol 
27 november 11.00 uur Marjan Nijman   Gedenken gestorvenen 
11 december 11.00 uur Marja van Gaalen 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Locatie  Bijzonderheid   
6 november 10.00 uur ds. H. Reedijk  Oudendijk 
13 november  10.00 uur ds. B. Stobbelaar  Beets    
20 november 10.00 uur  ds. H. Reedijk  Beets  Gedachteniszondag  
27 november  10.00 uur  ds. H. Reedijk  Oudendijk 1e Advent 
4 december 10.00 uur ds. H. Reedijk  Avenhorn 2e Advent 
11 december 10.00 uur ds. H. Reedijk  Oudendijk 3e Advent 

 



‘t LokkemientjeTUINCENTRUM
Lokkemientjesweg 1     Telefoon (0299) 372465

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



Uw verjaardag vieren zonder zorgen?Bij de Simonehoeve kan dat.Bel of mail 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