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Redactioneel
Op 26 oktober 1847 werd aan de Voorhaven in Edam een
nieuwe kerk ingezegend: de R.K. H. Nicolaaskerk. In 2022 is
dat 175 jaar geleden. De katholieke gemeenschap neemt
zich voor om gedurende het hele jaar feestelijke activiteiten
te organiseren en in dit Venster wordt daarop een voorschot
genomen. Dit valt min of meer samen met het einde van de
coronarestricties en de komst van kapelaan Agius naar
Edam, zodat het bruist van de activiteiten. Het Venster feliciteert de Nicolaasgemeenschap met hun 175-jarige kerkgebouw.

Dit nummer is bij wijze van uitzondering geheel in kleur uitgevoerd. De reden is een ontploffing in een fabriek voor
printertoners in Japan, in augustus van dit jaar. Daar zit een
heel verhaal aan vast, te lang om hier uit te keggen.
Overigens zijn we als redactie nog steeds op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over het volgende nummer, die zich opwerpen als fotograaf of die stukjes willen
schrijven. Zonder nieuw bloed in de redactie is de continuïteit van Het Venster in 2022 niet gegarandeerd.

Nico van Straalen
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Bijbelse uitdrukkingen
Veel uitdrukkingen en gezegden in het hedendaagse Nederlands 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.
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Kopij voor het volgende Venster kunt u inleveren vóór
donderdag 25 november 2021.
Het volgende Venster verschijnt in de week van
1 december 2021

Het feestmaal van Belsassar (Rembrandt)

In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen
Genesis 3: 19 zegt in de Statenvertaling: ““In het zweet uws
aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij
zult tot stof wederkeren””. Het klinkt even als troost, dat
totdat, want dat zweten houdt dus eens op. Maar al snel
wordt het duidelijk dat áls het ophoudt, we daar weinig van
zullen merken. Toch heeft deze uitdrukking altijd iets troostends. Als iemand afgemat en bezweet van een klus thuiskomt, krijgt die niet zelden deze uitdrukking te horen en
daarin zit vaak aanvaarding en niet zelden ook genoegen.
Alles went?? Overigens doen we er veel aan dat zweten te
beperken, met alle hulpmiddelen die we inmiddels hebben
ontwikkeld. Al leidt de CO2-uitstoot daarvan wel tot nieuw
zweten. En dat “gij zijt stof” heeft als formule bij een ter
aarde bestelling ook iets troostends; via dezelfde weg van
aanvaarding?? Maar ook al mogen wij hopen dat de dood
slechts een overgang is naar een ander voortbestaan, écht
genoegen doet ons het horen van die formule bijna nooit.
Lezen: Genesis 3: 19 e.v.

Omslag: Interieur R.K. Nicolaaskerk aan de Voorhaven, foto Arie van Ginkel
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Getijdengebeden
Het getijdengebed is een eeuwenoude gebedspraktijk die nog altijd onderhouden wordt in
katholieke kloosters en religieuze gemeenschappen, en die de laatste jaren ook onder protestantse en evangelische Christenen meer aandacht krijgt. Het getijdengebed is van nature interkerkelijk. Het is bovendien een activiteit van leken; het is geen sacrament onder
leiding van een priester of predikant. De locatieraad van de Nicolaasparochie vindt het
een activiteit die prima past bij het zoeken naar een nieuwe toekomst waarbij de Eucharistische centra steeds meer regionaal geconcentreerd worden en lokaal gebedsgemeenschappen bijeenkomen voor Christelijke bezinning en inspiratie. Misschien iets om te proberen ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Nicolaaskerk? Diaken Thom van
der Woude heeft het voortouw genomen.
Getijdengebed op de woensdagavonden in de Advent en de
Vasten
Bij ‘getijdengebed’ denkt u misschien aan een rijk versierd
boek van eeuwen geleden, of aan kloosters, mummelende
monniken, metten en lauden. Misschien weet u niet dat
het getijdengebed dagelijks over de hele wereld wordt gebeden door geestelijken en leken. Thuis, maar ook in kerken en
kapellen. Wie daaraan deelneemt, beseft niet meteen dat hij
zo een gebedstraditie voortzet die teruggaat tot de tijd van
de eerste christenen.

Vroeger werden de getijdenboeken rijkelijk versierd

Het gebed is altijd een belangrijk onderdeel van het dagelijks
leven van de volgelingen van Christus geweest. Toen in de
Nederlanden, onder het bewind van de protestantse Staten,
de katholieke eredienst was verboden en de kerkgebouwen
geconfisqueerd, zochten katholieken hun toevlucht in het
gezamenlijk gebed in schuilkerken en in huiselijke kring.
In de eeuwen die volgden werd het getijdengebed steeds
verder ontwikkeld, herzien, uitgebreid en ingekort tot
het brevier voor geestelijken. Het Tweede Vaticaanse Concilie gaf als aanbeveling dat dit ook door leken zou worden gebeden, gemeenschappelijk of alleen. In Nederland werd in
1990 het Getijdenboek uitgegeven voor dagelijks gebruik,
met als ondertitel: Gebeden voor elke dag.
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Bladzijde uit het Breviarium Grimani

In plaats van vijf keer per dag elke dag, biedt de Franciscusparochie in de aankomende Adventsperiode in december
en tijdens de Vasten komend jaar de gelegenheid om op de
woensdagavonden het avondgebed van de kerk, de Vespers,
samen te bidden. Dit zal zich waarschijnlijk afspelen in de
Ontmoeting. Meer informatie volgt in het volgende Venster.

Thom van der Woude
Afbeeldingen van Wikipedia publiek domein
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175 jaar Nicolaaskerk aan de Voorhaven
Op 26 oktober 1847 werd de R.K. H. Nicolaaskerk aan de Voorhaven ingezegend. Dat is
dus in 2022 175 jaar geleden. De locatieraad heeft zich voorgenomen om van dit jaar een
feestjaar te maken. Het Venster kijkt alvast vooruit.
Nicolaasfeestcomité
Voor de coördinatie van activiteiten
rond het 175-jarig bestaan is een
werkgroep opgericht die zich “Nicolaasfeestcomité” noemt. De bedoeling
is om gedurende het hele jaar, vanaf
21 november 2021 tot eind 2022, een
serie activiteiten te organiseren, groot
en klein, van allerlei aard, liturgisch,
geschiedkundig, muzikaal en maatschappelijk. Het comité is nog niet bij
elkaar geweest maar er zijn al ideeën
geopperd bij de informatieavond op
13 oktober, waar we hier een overzicht van geven. Meer ideeën zijn van
harte welkom.
Geschiedschrijving
In 1997, toen de kerk 150 jaar bestond, is het boek “Onder het oog van
God verschenen. Dit boek, waarvan
nog steeds exemplaren verkocht worden, is samengesteld door de heren D. Brinkkemper, G. Conijn, N. Karregat en C. Martens. Het beschrijft de geschiedenis van de St-Nicolaasparochie over de hele periode van de
R.K-kerk aan de Voorhaven, van 1847 tot 1997, maar het
boek gaat ook terug op de allereerste vermelding van het
kerkdorp Edam, uit 1310. Het feestcomité stelt zich voor dat
we een soortgelijk boek maken over de geschiedenis van de
laatste 25 jaar. Wie voelt zich geroepen?
Tentoonstelling
We willen graag een expositie organiseren van de kunstschatten die in het archief van de kerk aanwezig zijn. De archiefruimte moet hoognodig opgeruimd en opnieuw geordend worden, want er is in de coronatijd niets aan gedaan.
De Nicolaaskerk heeft vorig jaar een aantal prachtige beeldjes en kazuifels teruggekregen van het Edam Museum die
het materiaal in bruikleen had. Weinig mensen hebben die
voorwerpen nog gezien.
Voorhavenconcerten
We hopen van april tot oktober in de kerk een serie klassieke
zondagmiddagconcerten te organiseren van hoge kwaliteit,
die passen bij het karakter van de kerk. De organisatie daarvan heeft veel voeten in de aarde en zal worden uitbesteed
aan een speciaal daarvoor opgerichte stichting. Ook zal het
koor St. Caecilia een feestelijk korenfestival organiseren (de
datum staat al vast: 21 mei 2022). En het koor van Portsmouth Highschool heeft al toegezegd te komen zingen, to
the glory of the Nicolaaskerk op 21 juli 2022.
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Activiteiten voor kinderen
We zoeken een publiekstrekkende activiteit voor families en kinderen, bijvoorbeeld de uitvoering van een musical over een Bijbels thema. We kijken
bijvoorbeeld naar de musicals die aangeboden worden door KISI International – God’s singing kids.
Samenwerking met andere kerken
We zullen zeker een activiteit organiseren met de andere kerken van
Edam. Misschien kan dit onder auspiciën van het Venster? In het Venster
werken de kerken van Edam al jarenlang samen. Het Venster staat symbool voor openheid en uitkijken naar
de omgeving. De Protestantse Gemeente heeft zich voorgenomen een
serie themabijeenkomsten te organiseren waar we bij kunnen aansluiten.
De gemeente Edam-Volendam
Toevallig of niet, ook voor de gemeente Edam-Volendam is
2022 een jubileumjaar, want het is 450 jaar geleden dat de
Geuzen Den Briel innamen en een aantal steden van de Nederlanden, waaronder Edam, in Dordrecht vergaderden en
de kant kozen van de Prins van Oranje. Dit moment wordt
ook wel gezien als de “geboorte van Nederland”. Het schuurt
wel eens met de katholieke kerk, want voor de katholieken
was 1572 ook het moment waarop een jarenlange onderdrukking begon. Maar de waarden Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid delen we met elke
Nederlander. De Nicolaaskerk zal een activiteit bijdragen aan
de feestelijkheden rond “1572” die een hoogtepunt bereiken
in maart 2022.
Kerkelijke activiteiten
Rond de datum van 26 oktober 2022 zal er zeker, in samenwerking met de andere kerken van de Franciscusparochie,
een plechtige H. Mis zijn, hopelijk gecelebreerd door de bisschop. Ook zullen er door het jaar heen speciale gebedsstondes georganiseerd worden, zoals het getijdengebed op de
woensdagavonden in de Advent en de Vasten (zie elders in
dit Venster).
Meer nieuws volgt!

Nico van Straalen
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Muziek voor de levenden en de doden
November is een maand van herdenken. Aan het begin van de maand gedenken de katholieken hun overledenen tijdens Allerzielen. De protestanten volgen tijdens de Gedachtenisdienst aan het eind van november. Beide geloofsgemeenschappen hebben een eigen muziektraditie rondom uitvaarten en gedenken, waarbij het van oorsprong katholieke Requiem een voorname plaats inneemt.
Dodenmis
Het Requiem van Gabriel
In de katholieke traditie
Fauré is vermoedelijk bewas en is de requiemmis
doeld voor zijn ouders die
gebruikelijk tijdens uitkorte tijd na elkaar overlevaarten en ook op Allerden. Hoewel de eerste
zielen. De tekst van het
versie in de kerk La MadeRequiem bevat een aantal
leine in Parijs werd uitgevaste onderdelen van de
voerd, vond het stuk snel
mis, zoals het Kyrie en
zijn weg als zelfstandige
Sanctus, maar ook specicompositie in allerlei confieke elementen, zoals In
certzalen.
Paradisum en Dies Irae.
In Ein Deutsche Requiem
Het woord Requiem komt
van Johannes Brahms
van de eerste regels van
werd de oorspronkelijke
de mis “Requiem aetertekst geheel losgelaten.
nam dona eis, Domine”,
Terwijl voorheen in een
ofwel “Geef hun eeuwige
Requiem een gebed werd
rust, Heer”.
uitgesproken voor de
Talloos veel componisten
overledene, koos Brahms
hebben deze woorden op
voor teksten als troost
Foto: Arie van Ginkel
toon gezet. Volgens requivoor de nabestaanden:
emsurvey.org zijn er 5574
niet voor de doden maar
Requiems bekend van 3451 componisten, vanaf de vroege
voor de levenden. Als protestant baseerde hij zich op tekRenaissance tot nu toe. De top werd behaald tijdens de Rosten uit de Lutherbijbel.
mantiek. Toen werden er ruim 1500 Requiems getoonzet.
Ook de barok mag er zijn (518) en de klassieke periode (762). Funeral music en Trauermusik
En zelfs in deze nieuwe eeuw zijn er al 500 gecomponeerd, al Aan protestantse zijde werd, behalve een enkel Requiem zomoeten we wel bedenken dat steeds meer de oorspronkeals dat van Brahms, andere muziek gemaakt voor uitvaarten.
lijke teksten worden losgelaten; denk aan Benjamin Brittens
Bekend is de begrafenismuziek van Henry Purcell “Music for
War Requiem. Geleidelijk aan werd het stuk meer geschrethe Funeral of Queen Mary” en Handels “Funeral Anthem for
ven voor de concertzaal dan voor de kerk.
Queen Caroline”.
Johann Sebastian Bach heeft ons een aantal indrukwekkende
Bekende Requiems
begrafenisstukken achtergelaten. Om te beginnen de canEén van de bekendste versies is die van Wolfgang Amadeus
tate “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” (Actus Tragicus), een
Mozart. Het is zijn laatste en tevens onvoltooid gebleven
vroeg werk geschreven voor de uitvaart van een voor ons
compositie. Alleen het eerste deel is volledig uitgeschreven.
onbekende. De “Trauer-Ode auf den Tod der Königin/KurfürVan de andere delen heeft hij wel een opzet gemaakt, maar
stin Christiane Eberhardine” is een ander voorbeeld. Veel
het leeuwendeel van de compositie is afgemaakt door Movan de muziek van deze compositie heeft Bach vermoedelijk
zarts vriend en collega Franz Xaver Süssmayr.
later gebruikt voor de verloren gegane Markus-Passion. Ten
Giuseppe Verdi’s Requiem was veel meer bedoeld voor de
slotte zijn vele van Bachs bekende koormotetten bedoeld als
concertzaal dan de kerk. Het stuk duurt zo’n anderhalf uur.
uitvaartmuziek. Gewoonlijk verzamelden zich leraren en
Het oorspronkelijke plan was dat 13 Italiaanse componisten
leerlingen van de Thomasschule in Leipzig voor het huis van
de verschillende delen van een Requiem zouden schrijven
de overledene om een hymne of motet a capella te zingen,
ter ere van het overlijden van Gioacchino Rossini. De uitvoesoms begeleid door blazers. Sommige motetten zijn wellicht
ring daarvan werd helaas afgelast. Verdi had het laatste deel
op deze manier ten gehore gebracht, andere in ieder geval
Libera me gecomponeerd en heeft enkele jaren later dit deel
tijdens de uitvaartdienst in de kerk.
uitgebreid tot een volledig Requiem ter herdenking van de
Frans Koning
dood van de Italiaanse dichter Marzoni.
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Igor van Laere voor de Petros Bergalezing
Al een groot aantal jaren organiseert de Nicolaaskerk in Edam de Petros Bergalezing, een
avond ingeleid door een bekende spreker, waarop thema’s aangesneden worden op het
raakvlak van kerk en maatschappij. De lijst van illustere sprekers is lang (Antoine Bodar,
Leo Fijen, Jan Pronk, Wilfred Kemp, Mona Keizer, Hella van der Wijs, Jan Slagter, Colm
Dekker, Paul Vlaar). Vorig jaar hebben we het overgeslagen, maar dit jaar hebben we wederom een bekende spreker: Igor van Laere, arts in Amsterdam.
huisbezoek te gaan bij de
straatdokters in de grote
steden, om samen op te
trekken voor betere toegang en kwaliteit van zorg
aan deze bijzondere groep
mensen. De bedoeling is
om een stem te laten horen bij de beleidsmakers,
want vooral de medische
nood van onze dakloze
mensen wordt eigenlijk
nauwelijks gezien. Niet
door ons en vaak ook niet
in Den Haag.
Het is zijn missie om lessen
van de straat en bouwstenen van sociaal medische
zorg breed uit te dragen,
voor een betere zorg voor
elkaar in een gezonde samenleving. Over de lessen
van de straat vertelt hij ons
graag op 17 november in
Heilige Nicolaaskerk in
Edam.

“Een dakloos lijf is een versleten lijf”
Als op 17 november 2021 dokter Igor van Laere onze Petros
Bergalezing komt verzorgen zullen we horen waar deze uitspraak vandaan komt. Igor van
Laere is namelijk voorzitter van
de Nederlandse Straatdokters
Groep. Dat is een groep artsen
en verpleegkundigen die geen
chique kliniek runnen en bergen
geld verdienen. Nee, een straatdokter is een bevlogen mens. En
dat is Igor dan ook.
Sociale geneeskunde
Hoe is hij tot dit werk gekomen?
Hij is opgeleid tot arts, maar in
het ziekenhuis voelde hij de
ruimte niet om de levenslessen
van zijn ouders na te leven;
gastvrijheid, vrienden maken,
elkaar helpen, avontuur.
Daarom werd hij GGD-arts en
ging op de fiets op zoek naar zieke dakloze mensen om de
hulp te bieden die zij nodig hadden. Hij specialiseerde zich
tot sociaal geneeskundige en met zelf verzamelde gegevens
over dakloze mensen promoveerde hij in 2010 met het
proefschrift “Sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid in Amsterdam”. Zijn droom was een leerstoel van de
straat om lessen van dakloosheid en zorg voor te doen.
Naar Indonesië
Maar met de introductie van de verzekeringswet moest er
geld verdiend worden met het verrichten van consulten en
managers werden ingezet om dit in de gaten te houden. Het
werk en de sfeer veranderde, de computer het papierwerk
moesten behandeld worden; hij wilde zijn tijd aan mensen
geven en niet aan formulieren. Hij vertrok dan ook met zijn
gezin naar Indonesië, waar hij een paar jaar bleef om een
project rond heroïneverslaving en HIV te leiden.
Verdubbeling daklozen
Toen hij terugkwam ontdekte hij dat het aantal dakloze
mensen in ons land verdubbeld was en hij besloot op
Venster november 2021

Meer informatie:
https://www.straatdokter.nl/
https://igorvanlaere-art.nl/

Paula Ruitenberg

Programma
Plaats R.K. H. Nicolaaskerk, Voorhaven 124, Edam
Datum: vrijdag 19 november
19:00 uur: Kerk open
19:30 uur: Opening
19:35 uur: “Een dakloos lijf is een versleten lijf”
lezing door Igor van Laere
20:10 uur: Pauze met koffie
20:30 uur: Discussie
21:00 uur: Afsluiting
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Herbestemming van kerkgebouwen: Beemsterkerk
Veel kerken in Nederland sluiten de deuren; het is een onvermijdelijk gevolg van het
steeds kleiner worden van parochies en kerkgemeenten. Maar sommige geloofsgemeenschappen vinden bijzondere oplossingen om toch, soms op een andere manier, door te
gaan. Het kan geen kwaad eens rond te kijken naar voorbeelden in het land.
De rechte lijnen van de Beemster
Een droogmakerij als de Beemster heeft een wegenstelsel
als een Latijns Vierkant: rechte wegen van dijk tot dijk,
loodrecht op elkaar. Deze rechtlijnigheid zet zich voort in
de architectuur van de Keyserkerk die trots het aangezicht
van Middenbeemster domineert, omgeven door een
gracht. De kerk met zijn verticale lijnen corrigeert als het
ware de horizontale oriëntatie van de polder. Ik weet niet
of architect Hendrick de Keyser (1556 – 1621) het allemaal zo bedoeld heeft, maar als je het kerkje nadert vanaf
de Rijperweg is het wel iets dat duidelijk opvalt: het ranke
gebouw met de hoge toren, haaks op de platte polder.

De kerk dateert uit 1623 en viert dus in 2023 haar 400-jarig bestaan. Maar de toren is er pas 40 jaar later tegenaan
gebouwd. Sinds 2012 heeft de kerk een moderne aanbouw gekregen, een ontmoetingscentrum dat via een glazen gang met de kerk verbonden is en heel toepasselijk de
“Keyserin” genoemd wordt. De verhuur van de Keyserkerk
en de Keyserin wordt geregeld in een aparte stichting.
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Midden in de wereld
Bij mijn bezoek aan Middenbeemster kreeg ik niemand
minder te spreken dan dominee Nico Schroevers in eigen
persoon. Ik vroeg hem: “Wat is het geheim van de Beemsterkerk?” Nico: “Wij willen midden in de maatschappij
staan. We zijn aangesloten bij de Protestante Kerk Nederland, maar we zijn uitdrukkelijk oecumenisch. We organiseren van alles, van verkiezingsdebatten tot uitvaarten,
concerten, theater, trouwerijen en recepties. We werken
samen met talloze verenigingen. We hebben een pioniersplek, Z-INN in Zuidoost Beemster waar yogalessen gegeven worden en verschillende koren repeteren. We willen
niet in hokjes denken, we zijn een kerk die zoekt naar
brede samenwerking. We kijken om ons heen. Mensen
weten ons te vinden, van Zeeland tot Friesland.”
Ondernemende kerk
“En we zijn
een ondernemende kerk”
legt Nico uit.
“In 1623 heeft
de kerk 100
morgen land
verworven in
de Beemster
en de pacht
daarvan is een
inkomstenbron. We gaan
zelfs binnenkort 18 appartementen bouwen in de polder en die zelf
Ds. Nico Schroevers
exploiteren.”
Zo komt het dat de Protestantse Gemeente Beemster niet
alleen de kerk in Middenbeemster beheert, maar ook nog
een tweede gebouw heeft, een kapel in Zuidoost Beemster; bovendien hebben ze een voltijds predikant, 0,6 fte
kerkelijk werker en een koster in dienst. Geloof, zingeving,
cultuur en gemeenschap gecombineerd met ondernemingszin, dat is het geheim van de Keyserkerk in Middenbeemster.

Nico van Straalen
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Jeugdpagina
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken binnen Edam-Volendam. We plaatsen de activiteitenkalender, informatie over de kinderkerk,
puzzels, weetjes en kleurplaten.
Donderdag 11 november 14:30 – 17:00
Sint Maarten kindermiddag in de Ontmoeting. We gaan lampionnen knutselen en luisteren naar het verhaal over Sint Maarten. Daarna gaan we samen patat eten met kroketten. De kinderen krijgen de zegen van Kapelaan Mario Agius en kunnen
daarna langs de deuren gaan of deelnemen aan de optocht door Edam, als ze dat willen. We gaan er een gezellige middag
van maken!
Zondag 28 november 12:00 familieviering Eerste Advent, met Sinterklaas en Pieten. We gaan met elkaar Sinterklaasliedjes
zingen!
Allerheiligen
Op 1 november vieren wij het Hoogfeest van Allerheiligen.
De RK Kerk kent heel veel heiligen. Heilig word je als je helemaal doet wat God van jou vraagt. De overleden heiligen bidden voor ons vanuit de hemel. Ken je de namen
van een paar heiligen? Wie is de grootste heilige? Ja, dat
is Maria!
Allerzielen
Op 2 november gedenken wij overleden zielen. Wij bidden voor hun zielenrust. Steek jij
weleens een kaars op voor iemand?

Eerste Adventszondag
Dit jaar vieren wij op 28 november het begin van de Advent: een tijd van verlangen en voorbereiding op Kerstmis
als wij de Geboorte van Jezus vieren. De Advent duurt 4
weken en een paar dagen. Heb jij thuis een Adventskrans?
Die kan je maken van een ronde, groene krans, met 4
paarse kaarsen en je steekt elke Adventszondag een kaars
méér op. Met Kerstmis kan je er witte kaarsen bij doen
i.p.v. paars; dan heb je een Kerstkrans.

Heilige Willibrordus
Op 7 november is het Hoogfeest van Heilige
Willibrordus. Hij leefde in de 7e/8e eeuw.
Willibrordus heeft heel veel gedaan om het
christelijke geloof in Nederland te laten
groeien.
Heilige Maarten
Op 11 november denken wij aan Sint Maarten (4e eeuw): de heilige die in de winter de
helft van zijn leger-mantel aan een bedelaar
in de kou, gaf; de andere helft mocht hij niet
geven want die was van het leger. Sint Maarten ging voortaan voor God werken i.p.v.
voor het leger. Sint Maarten leert ons, zoals
Jezus, te delen. Met wie deel jij veel?
Christus Koning
Dit jaar op 21 november vieren wij het Hoogfeest Christus Koning. Jezus Christus is de Koning van ons hart. Hij is de Koning in ons leven. Jezus is de liefste Koning die er is. Hoe
merk jij dat Jezus Koning van jouw hart is?
RK H. Nicolaaskerk 175 jaar
Op 21 november begint het grote feestjaar,
waarin gevierd wordt dat onze H. Nicolaaskerk 175 jaar bestaat. Ook voor de jongeren/kinderen komen er activiteiten!

Venster november 2021
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AUTOBEDRIJF

Hyacintenstraat 36A
1131 HW Volendam
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 Airco service
O LPG inbouw
O Schadeherstel
O Service en onderhoud aan
klassiekers
campers
brommobielen
O Altijd korting op
banden
uitlaten
accu's

Mennonieten zijn de volgelingen en
Joden en de katholieken 'gedoogd'.
geestverwanten van Menno Simons
Ze waren er wel maar ze mochten
(1496-1561 in Friesland) die naast de
hun geloof niet zichtbaar uitoefebekende kerkhervormers als Luther,
nen. Deze schuilkerken zijn daarom
Calvijn en Zwingli in zeker opzicht de
een eind van de rooilijn van een
enige Nederlandse kerkhervormer is.
straat of weg af gebouwd. Soms
De wieg van de dopers stond in Frieszelfs zijn ze helemaal niet zichtbaar
land. Dat veel mennisten in deze tijd
omdat ze achter de huizen midden
sterk gericht waren op een zuiver lein een bouwblok staan. Daarom
ven, blijkt uit de benaming die zij hun
vonden wij deze doopsgekerkgebouwen gaven: de vermaning.
zinde kerk erg opvallend, want
Zij stelden als eerste hun opleidingen
deze stond wel een eind van de
open voor vrouwen, ook sloten zij als
rooilijn, maar had zo’n weelderige
eerste homohuwelijken. Eerst op invoorgevel, dat het behoorlijk opformele wijze als bij partnerschapsreviel. Zij hebben nog iedere zondag
gistratie, later formeel. De benaming
een dienst in deze Vermaning. Be(weder)dopers heeft te maken met
kende dopers waren bv: Jan Adrihun specifieke kijk op de doop. In
aanszoon Leeghwater, Joost van
plaats van kinderen te laten dopen,
den Vondel, Jan Nieuwenhuyze,
zoals dat tot nu nog bij de meeste andoopsgezind predikant en oprichDoopsgezinde kerk
dere kerken gebruikelijk is, kennen zij
ter van de Maatschappij tot Nut
slechts de (volwassenen)doop op vrijvan ’t Algemeen. Onze “Kaasmarkt”
willige basis. Bij de doopsgezinden
is naar hem vernoemd en het huis
schrijft diegene die zich wil laten dovan ’t Nut staat aan dit pleintje
pen, haar of zijn eigen belijdenis.
evenals de Doopsgezinde VermaDoopsgezinden werden door de overning. Ook Cornelis Lely, Aagje Deheden, misschien ook als reactie op de afwerende menniste
ken, Seth Gaaikema, Anne-Marie Jorritsma en de families
opstelling, uitgesloten van veel overheidsfuncties. Ook
Duyvis, Honig, Verkade en Heijn waren dopers.
mochten zij geen lid zijn van de gilden. Velen werkten
daarom in de (geld)handel. In de gouden eeuw kwam waarHelma de Vries
schijnlijk daardoor een grote groep mennisten tot grote welvaart. De doopsgezinden werden, net als bijvoorbeeld de

Mijn vakantiekerk

Heerenveen

Edamse kerkschatten, 40
Beeldjes van H. Barbara en H. Catharina
De twee beeldjes, van de H. Barbara (links) en de H. Catharina (rechts), zijn van lindehout en dateren uit de 17e eeuw.
Ze zijn in eigendom van de R.K. Franciscusparochie, maar
lange tijd in bewaring gegeven aan het Edams Museum.
Sinds november 2020 zijn ze weer teruggeven aan de kerk,
waar ze in het archief bewaard worden. Weinig mensen hebben ze nog gezien.

De H. Catharina is ook een “Noodhelper”. Ze was een van de
populairste heiligen in de Middeleeuwen. Haar naamdag is
25 november. Ze wordt traditioneel afgebeeld met een gebroken wagenwiel, dat hier echter ontbreekt.

De H. Barbara is een van de veertien ”Noodhelpers”. Ze
geldt als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een
plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als
storm het land verwoest. De H. Barbara is nog steeds de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen. Tunnelbouwers hebben de gewoonte om voordat ze beginnen
te boren de hulp in te roepen van de H. Barbara. Barbara
stierf de marteldood onder keizer Maximinus I Thrax, die regeerde van 235-238, maar volgens andere bronnen stierf zij
onder keizer Maximianus, die regeerde van 286-305. Ze
wordt vaak afgebeeld met een toren, waarin ze door haar
vader opgesloten werd om haar te beschermen tegen de
vele jongemannen die om haar hand dongen.
Venster september 2021
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Troostende woorden
Langzaam worden de dagen ‘korter’, licht maakt plaats voor duisternis, de natuur laat
langzaam zijn gordijn van bladeren vallen en komt in een fase van rust terecht. Tijd voor
inkeer, bezinning en overdenking. Tijd om te herdenken, te herinneren en te koesteren.
“Het wezen van de tijd is verandering.
Eeuwig voortdurende verandering. Zoals
het is, blijft het niet. Dát is de eeuwige
constante in ons leven. De tijd is als de
wind. Zij drijft ons voort en trekt ons verder. Niets zal eeuwig duren.” (HenriLouis Bergson 1859-1941, uit: “Natriltijd,
Terugbuigen na de storm”, door Riet
Fiddelaers-Jaspers).

van gevoelens, gedachten en gedrag dat
ontstaat ten gevolge van het permanent
missen van iemand of iets dierbaars. Dit
is niet beperkt tot het verlies van een
dierbare maar daarnaast kan het ook je
relatie betreffen, de ‘zekerheden’ in je
leven, je contacten met andere mensen,
je toekomstverwachting, je wensen. Het
weefsel van het leven moet in feite opnieuw geweven worden. Jouw levensverhaal heeft een nieuwe wending gekregen, je staat voor de taak er betekenis
aan te geven en te zorgen voor de voortgang van je eigen levensverhaal.”
Het vraagt om door-leven van de pijn. Je
raakt er nooit ‘overheen’, het gemis is er,
je leert er alleen plaats voor te maken in
je leven. Pijn, angst en verdriet zijn wezenlijke emoties/gevoelens in ons leven,
zij horen erbij.

De gedachtenisdienst
In deze speciale dienst, worden onze
dierbaren die zijn overleden herdacht en
geëerd om wie zij waren en betekenis
gaven aan het leven. Er wordt dankbaarheid uitgesproken over het leven dat geleefd mocht worden. Hun namen worHenri Bergson, Frans filosoof en Noden genoemd en het licht wordt ontstobelprijswinnaar voor literatuur (1927)
ken en doorgegeven. Herinneringen blijven over en worden in stilte gekoesterd.
Achter elke overledenen staat een ander verhaal, een anTroost
dere familie, vrienden, geliefden die ‘achterblijven’. Gemis,
Troost kun je in tijden van verlies wel gebruiken. Maar de
verdriet, onzekerheid over de toekomst zonder hun dierbare
manier waarop is soms bepalend voor het al dan niet slagen
nog bij hun, angst over wat komen gaat. Rouwen.
van deze actie. “Kop op hé, even doorbijten, het wordt beter” zijn woorden die je waarschijnlijk niet zullen troosten,
Verandering en rouw
eerder een gevoel geven van onzekerheid, boosheid en de
Het leven geeft en het leven neemt. Een onophoudelijk provraag oproepen of je verdriet er wel mag zijn. Mensen in
ces, dat verbonden is met geboorte, nieuw leven en….sterferouw hebben veel meer baat bij woorden zonder oordeel of
lijkheid. Wij zullen allemaal nadat wij het leven kregen, ook
veroordeel. Eerlijke woorden en vaak zijn de woorden die in
op een dag sterven. Het is niet iets waar wij graag aandacht
gedichtvorm tot ons spreken, zo gek nog niet. Daarom sluit
aan geven maar toch is dat wel belangrijk. Sterfte is een proik af met woorden van troost en wens ik eenieder die te maces dat onomkeerbaar is en bij het leven hoort.
ken heeft met gevoelens van verlies, in welke vorm en door
welke situatie dan ook ontstaan, liefde, kracht en wijsheid
Henri Bergson
toe. Ik omarm je in gedachten, geef je een knuffel, neem je
Zoals filosoof Bergson zegt, in de verwoording van Riet
op in mijn gebeden en stuur je (troostend) licht.
Fiddelaers-Jaspers: ‘De enige zekerheid die wij in het leven
hebben, is dat alles onderhevig is aan verandering.’ Persoonlijk vind ik dit een troostende gedachte. Wij kunnen vechten
José Hermanides
tegen wat komen gaat, vechten tegen die veranderingen,
maar ze komen of je dat nou wil of niet. Acceptatie.
Bronnen
In tijden van verlies maken wij een proces door van rouw.
https://www.in-de-wolken.nl/rouwinfo/wat-is-rouw
Wij leren te leven met de verandering en het gemis.
Fiddelaers-Jaspers, R. (2020). Natriltijd, terugbuigen na de
storm. Circle Publishing, ISBN 9789077179420.
Rouw
Ik citeer een stuk uit een artikel over rouw, van www.in-deMeer weten?
wolken.nl: “Rouwen kun je zien als jouw proces om jezelf
www.omgaan-met-verlies.nl
aan te passen aan die totaal veranderde situatie. Dat valt
https://www.trouw.nl/leven/hoe-iemand-te-troosten-enniet mee, het is een zware opgave. Rouw is geen ziekte, het
hoe-vooral-niet~bc122237/
is de normale aanpassing aan een verlies. Je staat voor de
https://ikmisje.eo.nl/
taak je verwachtingen, je heden en je toekomst aan te passen aan de nieuwe situatie. Je kunt rouw zien als het totaal
10
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Overdenking
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores
Het is november, de laatste maand
van het zogenaamde ‘kerkelijk jaar’.
In onze kerken worden de namen genoemd van de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. In veel
kerken aan het begin van de maand,
maar in andere kerken op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar.
Het gedenken van de overledenen is
een belangrijk moment voor de kerkelijke gemeenschap. We noemen de
namen omdat deze mensen in onze
herinnering nog leven en omdat ze
naar onze overtuiging leven bij God.
We denken aan hen en bidden voor
de nabestaanden.
Op de zondagen waarop we onze
overledenen gedenken klinken er
meestal sombere Bijbellezingen. Het
is goed om te beseffen dat die lezingen, met name die uit het boek Openbaring niet zozeer over een gruwelijk
einde van de wereld gaan, maar over
de zogenaamde ‘Voleinding van de
wereld’. Ze gaan niet over de laatste
dingen, zoals veel mensen denken,
maar over de voorlaatste dingen.

komen ze juist angstig dichtbij. Het is
soms echt net of je de krant leest of
naar de tv kijkt. Het gaat over: oorlogen, opstanden, aardbevingen, hongersnoden, epidemieën en ga zo
maar door.

Wat dat betreft is de Rooms Katholieke naam voor de laatste zondag
van het kerkelijk jaar echt prachtig:
‘Christus Koning’. Duidelijker kan niet.
Daar gaat het om. We kijken vooruit
naar het moment waarop Christus
Koning zal worden. Het begin van het
nieuwe Koninkrijk van God. Christus
zal koning zijn. Hij is het eigenlijk al.
Hij overwon voor ons de chaos.
Aan de ene kant staan de teksten die
in de diensten aan het eind van het
kerkelijk jaar worden gelezen ver van
ons af, maar aan de andere kant

Dat soort dingen gebeurden in de tijd
van Jezus ook al net als in de eeuwen
daarna. Vaak zijn die oorlogen, rampen en natuurverschijnselen uitgelegd als tekenen van de einddtijd. En
steeds maar weer waren en zijn er
mensen die beweren te weten hoe
het precies allemaal zit. Hoe en wanneer het einde van de wereld aanbreekt.
In de Bijbel staat echter dat niemand
dat kan weten. En wat belangrijker is.
Er staat ook dat we niet bang hoeven
te zijn voor dat einde omdat we niet
alleen zijn. Onthoud wat Jezus tegen
de leerlingen zegt aan het eind van
het evangelie van Mattheus ‘’Houd
dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle
dagen tot aan de voltooiing van deze
wereld’’. Amen

Marjan Nijman

______________________________________________________________________________________________________

Poëzie-estafette

Adriaan Mercuur is onze nieuwe dichter. Hij deed ruim 11
jaar een poëziekring in Warder. Voor het Venster wil hij
een nieuwe poëziekring opzetten. Wie heeft belangstelling?

HERFST
Nu is het tijd melancholiek te zijn,
nu alle bomen zich vermoeid staan uit te kleden,
de toekomst doodgedrongen wordt door het verleden,
de tuin er bij ligt of hij nooit meer tuin zal zijn.
En regen valt als vormgeworden stilte.
‘t Blad slaapt al voor het wordt losgelaten,
alsof het wist dat waken niet zou baten.
Met heel oud licht accentueert de zon de kilte.
De laatste muggen sterven achter glas.
Nu past het goed een oude tuinman te ontmoeten,
die met zijn schop wat in de aarde staat te wroeten
om dan te peinzen, zoals Hamlet, hoe het was.
Nu is het tijd melancholiek te zijn.
't Seizoen is nu met stof daartoe niet gierig.
Wees het met mate, dan is het plezierig.
Wees het met mate, anders doet het pijn.

Venster november 2021
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uitvaarten

Vrijheid in afscheid

Carla Bleesing Noordbeemster
Fleur van Duin Edam

Dag & nacht bereikbaar

06 37 39 36 82

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers

Nijverheidstraat 30 | 1135 GE EDAM
Tel: 0299 - 372951 | Website: www.de-witte.nl
Fax: 0299 – 372098 | E-mail: witte@de-witte.nl

RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM

Voorzitter: Thom van der Woude, tel 0622566528
Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297
Postbank: NL08 INGB 0002 637888

De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen
Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985

Vredesdienst
Op zondag 26 september heeft de oecumenische viering als
afsluiting van de vredesweek plaatsgevonden. Het was een
mooie dienst met zoveel bezoekers dat de liturgieën op waren. De anderhalve meter afstand was niet meer verplicht,
anders had men wel heel ver uiteen moeten zitten. Ds. Hans
Reedijk en Jan Tol maakten er een inspirerend verhaal van.
En het was fijn om Jan van Ginkel weer vol vuur op het orgel
te horen. De Zangertjes van Volendam zongen prachtig.
Kortom een fijne dienst waarin de oecumenische verbroedering na afloop onder het genot van koffie, soesjes en ijsjes
werd voortgezet.

en luisteren naar het warme geluid van de Koninklijke
Edamse Fanfare. En na afloop staat de glühwein en warme
chocolademelk voor u klaar. Iedereen is welkom!
Uit het dagelijks bestuur
Op 4 november zal er voor het eerst sinds de pandemie
weer een vergadering van de voltallige Raad van Kerken
worden gehouden. Er valt dan genoeg te bespreken. Onder
andere:
- Formeel besluit over toetreding Zeevang-Oudendijk
- Rol van kerken in herdenking 1572-2022.
- Oecumenische vieringen en met name de Wereldgebedsdag
- Organisatie thema-avonden
Nieuwe bijbelvertaling
Onlangs is de NBV21 officieel
uitgekomen. De NBV21 is de
vernieuwde, verbeterde
Nieuwe Bijbelvertaling uit
2004. Die vertaling is de meest
gebruikte Bijbel in Nederland
en Vlaanderen. In de NBV21 is
feedback van duizenden bijbellezers benut en zijn nieuwe inzichten verwerkt. Op talloze
plaatsen in de tekst zijn aanpassingen gedaan, vaak onopvallend. Maar over elke wijziging is grondig nagedacht. Voor
wie daar alles van wil weten is er het boek van twee van de
medewerkers van het project: Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf: “NBV21 – De vertaalmethode toegelicht”. Het uitgangspunt van de NBV is ‘brontaalgetrouw en doeltaalgericht’: recht doen aan de oorspronkelijke tekst in vorm en
betekenis op een manier die begrijpelijk is in de 21ste-eeuw.
De meeste reacties tot nu toe zijn zeer positief. Men is het
erover eens dat de NBV21 veel verbeteringen bevat. De
meeste ophef is over de terugkeer van de zogeheten ‘eerbiedskapitaal’. In de NBV werd consequent een kleine letter
gebruikt in ‘hij’ en ‘zijn’ als het over God of Jezus ging. Nu is
de hoofdletter weer terug. Het belangrijkste argument voor
herinvoering is dat de ontbrekende kapitalen in een flink
deel van de kerkelijke wereld moeilijk lagen. Terwijl het streven is om een vertaling te maken die in zoveel mogelijk kerken kan worden gebruikt.

Kerstsamenzang 12 december
Het volgende Venster zal pas in december verschijnen.
Daarom willen wij u nu vast wijzen op de kerstsamenzang.
Die wordt dit jaar gehouden op zondag 12 december om
16:00 uur. De kerstsamenzang is bij uitstek de kans om laagdrempelig het echte kerstgevoel te krijgen. In de sfeervolle
Grote Kerk kunt u meezingen met bekende kerstliederen
Venster november 2021

Kerken en de klimaattop
Van 1 tot 12 november is de klimaattop van de Verenigde
Naties in Glasgow. Daar zult u vast veel over gaan horen de
komende tijd. Als u wilt weten wat er allemaal wordt georganiseerd door en voor kerken kunt u het vinden op internet:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/10/kerkenroepen-op-tot-klimaatgerechtigheid/.
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Doopsgezinde Gemeente Edam
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

Gang van zaken
In de zomer-editie van Het
Venster sprak ik de hoop uit en
in feite ook de verwachting dat
de dagelijkse gang van zaken
weer richting het ‘normaal‘ zal
gaan. Nu weer enkele maanden later, met duidelijk de R alweer in de maand en wat gaat
de tijd toch snel kunnen we gelukkig constateren dat inmiddels toch weer de gewenste
versoepelingen worden toegestaan hetgeen ons dagelijks
functioneren ten goede komt.
Ook de kerkdiensten gaan er
langzamerhand weer uitzien
zoals in vroeger tijden al blijft
het on-line meekijken en luisteren er ongetwijfeld in, zeker
voor diegenen die wat minder
mobiel geraken en dan is het
fijn om vanuit eigen huis de
diensten te kunnen volgen.
Ook in onze Vermaning keren de oorspronkelijke tijden
gelukkig weer terug, er kan en mag weer gezongen worden en de afstand ten opzichte van elkaar kan gewoon zittend in acht worden genomen en ook het koffiedrinken is
gewoon weer aan de orde, of in de kerkzaal zelf of in de
consistorie-ruimte, e.e.a. afhankelijk van het aantal bezoekers in onze tweewekelijkse diensten.
We prijzen ons gelukkig dat ook het gebruik van de Vermaning door de week weer gaat toenemen, zangkoor
Stembent oefent op de dinsdagavond en ook boekhandel ’t Pakhuys organiseert van-tijd-tot-tijd bijeenkomsten
in de kerkzaal. Vermeldenswaardig is uiteraard ook dat ds.
Truus de Boer een drietal lezingen zal houden hetgeen
reeds in de oktober-editie is aangekondigd en in november nog op dinsdagen 9 en 23 november, aanvang 14.00
tot circa 15.30 uur, vrij entree maar na de laatste lezing
gewoon een collecte. Voor eventuele informatie contact
met ds Truus de Boer: trijntjedeboer@gmail.com
Buitenboel
Ruim dertig jaar terug zijn de Vermaning en de kosterswoning onder deskundige leiding zeer grondig gerestaureerd
en gerenoveerd waarvan kortgeleden uitgebreid verslag is
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Foto: vereniging Oud Edam

gedaan in Het Venster. Toch blijft een monument zorg en
aandacht vragen en daartoe is recent het buiten-straatwerk in het geheel onder handen genomen, fraai herstraat en voorzien van hardhouten ondersteuning van het
pad langs de groenstroken welke eveneens het geheel
een fraai aanzien geven. Voorts is de buitenberging opnieuw geschilderd en is er een nieuwe schutting aangebracht waartoe de welig tierende begroeiing in het geheel
is verwijderd hetgeen echt noodzakelijk bleek. Ook de
consistorieruimte was aan een grondige schilderbeurt toe
en in samenhang met het nodige glas- en timmerwerk
staat alles er gewoon weer prachtig bij.
Als kleine Doopsgezinde Gemeente in Edam wordt de
moed erin gehouden, laten zien dat de Gemeente er is en
mee doet in de samenwerking middels de Raad van Kerken.
DOPEN WAT MONDIG IS, SPREKEN DAT BONDIG IS
VRIJ IN HET CHRISTELIJK GELOVEN,
DADEN GAAN WOORDEN TE BOVEN

John van Voorst
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Predikant: Vacant per 1 juni 2021
Interim-predikant: ds. D. Meijvogel, tel. 06 3104 1389, d.meijvogel@protestantsekerk.nl
Voorzitter: mw. Nel Eijk, tel. 371939, voorzitter@kerkgemeente.nl
Scriba: mw. Ria van Saarloos, Grote Kerkstraat 37, 1135 BC Edam. Tel. 374038
Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam. E-mail: scriba@kerkgemeente.nl
Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.

In Memoriam

Maandag 4 oktober is Jacobus
Lagerburg op 85-jarige leeftijd
overleden. Coos was zoon van
een schipper en heeft jaren op
de grote vaart gewerkt. Hij heeft
zich voor onze Kerkgemeente
ingezet in de Commissie van Beheer, als invalkoster, bij de
schoonmaakgroep van de
Groenlandkerk en hij was natuurlijk de rechterhand bij alle
activiteiten van zijn geliefde
vrouw Ria. Op de rouwkaart een laatste groet van Coos: ‘La
salud di peseta di amor’. Wij verliezen in hem een geliefd
gemeentelid en wensen de kinderen en kleinkinderen Gods
steun om dit verlies te dragen.
Corr. adres: Noorderstraat 38, 1135 TT Edam
Thema-avonden in voorbereiding
In aanloop naar de Startzondag hebben we via Kerkbrief en
Venster aan u gevraagd om ideeën voor nieuwe initiatieven.
Eén van die ideeën willen we de komende tijd uitwerken:
thema-avonden. Te denken valt dan aan een thema als
duurzaamheid (de Groene Kerk), de plaats van Maria in de
kerken (zie ook het vorige Venster), de betekenis van het
Onze Vader (als vervolg op de Startzondag), de nieuwe Bijbelvertaling. Ongetwijfeld zijn er meer onderwerpen die u
besproken zou willen zien; we horen ze graag.
We streven ernaar om deze thema-avonden samen met de
Raad van Kerken en het Venster te organiseren, zodat we in
breed verband met elkaar van gedachten kunnen wisselen
over de onderwerpen die ons allen, over de kerkgrenzen
heen, bezig houden.
Ook de kinderkerk komt langzaam weer op gang, voorlopig
ongeveer 1 keer in de maand. Maar het is zeker de bedoeling om in de adventsperiode een project met de kinderen te
doen. De ouders van de kinderen zullen hierover op tijd geinformeerd worden.
Ten slotte: enkele kerkenraadsleden zijn begonnen met het
voeren van gesprekken met gemeenteleden die daar behoefte aan hebben over de situatie in onze gemeente. Deze
gesprekken verlopen over het algemeen in een positieve
sfeer en geven ons vertrouwen voor de toekomst. Als u ook
behoefte heeft aan een gesprek, horen we dat graag. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ds. Dirk Meijvogel,
onze interim predikant.
(tel. 06 31041389; e-mail: d.meijvogel@protestantsekerk.nl).
Hij gaat, net als wij, graag met u het gesprek aan.

Nel Eijk
voorzitter@kerkgemeente.nl
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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 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.
Hoofdpunten uit de vergadering van de kerkenraad
op 4 oktober j.l.
 De kerkenraad krijgt een uitgebreid verslag van alle activiteiten door het jaar heen van het ouderendiaconaat.
 De volgende vergadering krijgt het pastoraat en het pastoraal meldpunt een speciaal plekje op de agenda.
 We evalueren de startzondag op 12 september j.l.
 Een aantal activiteiten worden weer voorzichtig opgestart.
 Er worden ook een aantal thema-avonden uitgewerkt.
50 jaar gehuwd
Woensdag 6 oktober j.l. vierden Jan en Nel van Ginkel-Hetjes
een gouden huwelijk. Zij genoten van de vele mooie kaarten
en goede wensen, die hen ten deel vielen. En vanaf deze
plaats wensen ook wij dit bruidspaar nog meer goede huwelijksjaren.

Filmhuis
Het Filmhuis Edam, een initiatief van de Kerkgemeente
Edam, ziet de mogelijkheid om nu ook een herstart te maken. Wel voorlopig als praktijkproef, met aanpassingen in de
huisregels: o.a. kunnen tonen van een corona-toegangsbewijs, max. 40 bezoekers, tijdig komen (zaal open vanaf
19.30 uur), toegangsprijs €5,- (contant en gepast). Elke
tweede woensdag van de maand om 20.15 uur in de Hulpkerk. e-mail: filmhuisedam@gmail.com
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Terugblikken
Van 18 tot en met 26 september was de Vredesweek 2021.
De Vredesweek werd zoals gebruikelijk geopend door onze
motorrijders die “Ronkend de Vredesweek” in gingen. Op
zaterdag 18 september vertrok een groep motorrijders voor
een fraaie tocht door Noord-Holland. ‘Ronkend de
Vredesweek in’, zo langzamerhand een traditie in Edam en
omstreken. De organisatoren, Teun Keijzer en Rien de Vries,
hadden opnieuw een gevarieerd programma samengesteld.
De motortocht
ging via WestFriesland, Bergen
aan Zee en de
Zaanstreek,
afgewisseld met
een regelmatige
stop voor een
hapje en een
drankje. En dat
alles in goede
harmonie,
passend bij de Vredesweek. ‘Samen rijden, samen (lekker)
eten en een goed gesprek: een fraai recept voor een goede
verstandhouding!’ aldus ds. Truus de Boer.
Op 26 september was er aan het eind van de week van de
vrede een oecumenische -en goed gevulde- dienst in de
Grote Kerk met parochie-assistent Jan Tol en ds. Hans
Reedijk, m.m.v. de Zangertjes van Volendam o.l.v. Juliëtte
Besijn. Zie ook pag. 13.
Op 3 oktober mochten we het Heilig Avondmaal weer vieren
met onze interim-predikant ds. Dirk Meijvogel.

Kerk op Wintersport 2022
Nu de CORONA behoorlijk is afgenomen hebben wij, de
werkgroep Kerk Op Wintersport, in het kader van het glas is
half vol, toch maar het initiatief genomen om de K.o.W.
2022 te organiseren. De editie 2022 gaat naar Italië. We
hebben een hotel gereserveerd in Pellizzano voor de periode
van 14-22 januari.
Hotel Cova ligt in het authentieke en gezellige dorpje
Pellizzano in het hart van Val di Sole in Trentino. Een
zonovergoten wintersportregio, maar door de hoogte van de
pistes die reiken tot bijna 3000 meter toch sneeuwzeker.
Voor informatie over het hotel en de wandel mogelijkheden
moet je maar even kijken op internet. Op 5 minuten rijden
van het hotel is het dalstation Marileva 900. Van hieruit
hebben we direct toegang tot het skigebied Campiglio
Dolomiti di Brenta. Dit gebied wordt gevormd door de
dorpen Folgarida, Marileva, Madonna di Campiglio en
Pinzolo. Het Hotel heeft 23 kamers, dus we willen weer
proberen om dit hotel voor alleen onze K.o.W. groep te
reserveren. Het skigebied Campiglio Dolomiti di Brenta telt
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maar liefst 150 km aaneengesloten, voortreffelijk
geprepareerde en brede pistes met mooie afdalingen. Is dit
niet genoeg? Met de liftpas SuperSkirama Dolomoti (heeft
wel een meerprijs) heb je toegang tot maar liefst 8
gebieden, 380 km piste en 150 liften.
De skiregio Skirama Dolomiti Adamello Brenta bestaat uit de
8 gebieden Madonna di Campiglio, Pinzolo, FolgaridaMarileva, Ponte di Legno-Tonale, Paganella Ski, Monte
Bondone en Alpe Cimbra-Fogaria en Lavarone.
Als je mee wilt kan je je inschrijven bij: Rien de Vries (en de
inschrijving bevestigen met een aanbetaling van € 200,=). De
bevestigingsaanbetaling graag overmaken naar
rekeningnummer: NL36 RABO 0315628871 t.n.v.
Protestantse kerkgemeente inzake reizen, o.v.v. KoW2022.
Als blijkt dat door CORONA de reis niet door kan gaan

storten we de aanbetaling terug. Bij voldoende
aanmeldingen kunnen we, goedkoper dan vorig jaar, de reis
aanbieden voor € 600,= uitgaande van een normale
touringcar bezetting. Dit is dan voor de reis, het verblijf in
het hotel, en het ontbijt en het avondeten.
Op vrijdag 14 januari vertrekken we in de avond vanuit de
Grote Kerk naar Italië en verwachten om 12 uur bij het hotel
te zijn. De laatste avond eten we voordat we ’s avonds weer
vertrekken naar Edam in het Hotel. We rijden naar huis in de
nacht van vrijdag/zaterdag en zullen ook weer een ontbijt
hebben in een v.d. Valk hotel.
De éénkamertoeslag is € 60,00 (voor 6 nachten).
De prijs is exclusief de basisskipas van € 245,=
De 6-daagse skipas Superskirama Dolomitii is € 290,- per
persoon en exclusief skimateriaal en skilessen.
Wij, de K.o.W. werkgroep hopen dat er voldoende
voorinschrijvingen zullen zijn om de reservering definitief te
maken. Namens het KOW team ( Gerrit, Jan en Rien)
Rien de Vries Tel : 0299-372969 Mobiel: 06 22 94 83 05
Overzicht diaconale collectedoelen
Zondag 7 november. Werelddiaconaat, Zending,
Guatemala, Sterke en
weerbare vrouwen. Veel
vrouwen in Guatemala
krijgen te maken met
discriminatie en huiselijk
geweld, zeker als ze tot een
inheemse groep behoren.
Het opleidingscentrum
Cedepca helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in
de kerk hun stem te laten horen. Vrouwen kunnen
(bijbel)cursussen 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/vrouweninguatemala
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Zondag 14 november: Tot Heil des Volks (THDV)
THDV is sinds 1855 een beweging die stem geeft aan
kwetsbare groepen in Nederland. Dominee Jan de
Liefde is geraakt door de
diepe armoede van die tijd
en start het werk van de
organisatie door brood en
Bijbel uit te delen. Het motto van THDV is ‘Wie zie jij?’.
Wie zie jij als je naar een
prostituee, een zwerver kijkt? Kwetsbare mensen; zij weerspiegelen in al hun gebrokenheid iets van Jezus’ pure liefde
THDV werkt met verschillende doelgroepen in Nederland:
prostituees, daklozen, verslaafden en kinderen die in armoede leven. Ook heeft THDV twee hostels in Amsterdam.
www.thdv.nl
Zondag 21 november: Hospice Thuis van Leeghwater
Het hospice in
Middenbeemster
biedt een liefderijk onderkomen
voor de laatste
dagen van iemands bestaan.
Doel is dit afscheid van het
leven zoveel mogelijk zonder pijn en dicht bij geliefden te laten gebeuren. Het hospice is in belangrijke mate van donaties afhankelijk. Er werken professionals en vele vrijwilligers.
www.hospiceleeghwater.nl
Zondag 28 november: KIA: Moldavië: Kerken geven kinderen een toekomst Door de economische situatie zien veel
mensen in Moldavië geen andere
mogelijkheid dan
voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan
werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar
weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze
kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen
www.kerkinactie.nl/kindereninmoldavië
Zondag 5 december: KIA: Zending, Rwanda, opvang en scholing kwetsbare kinderen.
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de
genocide van 1994 in Rwanda,
groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met
hiv en kinderen die geen veilig
thuis hebben. Kinderen worden
thuis bezocht, krijgen hulp op
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school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als
je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor
je. www.kerkinactie.nl,kinderenrwanda.
Voor een ieder die de diensten niet fysiek kan bijwonen is
het mogelijk om een bijdrage aan de collectedoelen over te
maken via een bankoverschrijving naar:
Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edamo.v.v. Collecte zondag …..doel......
Taxidienst
We vragen u zo mogelijk al op vrijdagavond of zaterdagmorgen te bellen (dus niet op de dag zelf!!). Dan is tijdig bekend
hoeveel mensen mee willen rijden.
datum
7 nov.
14 nov
21 nov.
28 nov.
5 dec.

taxidienst
H. Eijk
T. Buijten
L. Bak
W. Meerman
C. Rijswijk

telefoonnr.
371939
366722
365924
06-22506765
06-53173149

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 22 94 83 05 of 0299 372969
Mailen mag natuurlijk ook : rienenhelmadevries@ziggo.nl
Verjaardagen van onze senioren
02-11 Mevr. N. Wiersema-Maas, William Pontstraat 56,
1135EW Edam
04-11 Dhr. J.N. Lemsom, Pieter Taemszstraat 20,
1135HH Edam
06-11 Mevr. M.H. van der Pol-van Gaalen,
Jan Hoeckstraat 26, 1135GV Edam
08-11 Mevr. M. de Wolf-Boorsma, Klein Westerbuiten 21 B,
1135GL Edam
14-11 Dhr. T. Stelling, William Pontstraat 29, 1135ES Edam
17-11 Mevr. E. Groot-Groot, Pieter Claesstraat 11,
1135HJ Edam
18-11 Dhr. J. van Bekkum, Voorhaven 123, 1135BP Edam
20-11 Mevr. N. Schotanus-Krijgsman, Friese Vlaak 100,
1132MP Volendam
25-11 Mevr. N.M. van Bekkum-de Boer, Voorhaven 123,
1135BP Edam
28-11 Dhr. S.W. Zwiers, Doelland 7, 1135AH Edam
Opbrengst Collecten
Datum Kerk
Diaconie
12-09 €151,40 €175,05
19-09 €172,25 €177,50
26-09 €444,60
03-10 €171,00
€ 74,05
€939,25 €426,60

Doel
Tearfund
Herstelfonds Syrië
Helft voor Raad van Kerken
Kerk & Israël

Mededelingen Kerkelijk Bureau
Overleden
Dhr. J. Lagerburg, Kloosterhof 229, Volendam
Ingekomen
Dhr. R. Duiven, Kleine Kerkstraat 12, 1135AT Edam
Mevr. M. de Kock, Hendric Dirckszstraat 27, 1135HL Edam
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Handwerkgroep
van de kerk Elly ten Holt

0299372280
etenholt@ziggo.nl

voor iedereen, ook
kraamcadeaus

bel ons voor
leuke cadeautjes

Ria Hakkenaar
02993362561
www.kerkgemeente.nl

zelfde sokken als papa!!!

Heilige Nicolaaskerk Edam
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel 371765
Kapelaan: Mario Agius, tel. 06-37219218
Voorzitter: C. Veerman, tel. 06-10255468
Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952
Budgetbeheerder: A.M.J. Ebbers, tel. 06-46051330
Bankrekeningnummer NL31 ABNA 058.87.35.973 t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam
www.rknicolaaskerkedam.nl e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl

RK Heilige Franciscusparochie

Centraal Bestuur Heilige Franciscusparochie
Leden: Calixte Veerman, Simon Ruitenberg

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 oprecht medeleven. Voor onze dierbare overledenen, dat zij
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.
Nieuws uit de Locatieraad
Parochieinformatieavond
Op 13 oktober hadden we voor het eerst sinds 2 jaar weer
een parochieinformatieavond. Hierbij een kort verslag:
• De opkomst was buitengewoon groot, meer dan vijftig
mensen waren aanwezig. Het tekent onze onderlinge
verbondenheid die ondanks de coronacrisis in stand is
gebleven.
• Kapelaan Agius stelde zich voor en ontvouwde zijn plan om
meer activiteiten door de week te organiseren. Hij zal een
H. Mis opdragen op elke woensdagochtend om 9:00 uur en
elke vrijdagavond om 19:00 uur.
• Penningmeester Harry Cappendijk van het parochiebestuur informeerde ons over de stand van zaken m.b.t.
tot de toekomstvisie. Het bisdom heeft afwijzend
gereageerd op plannen om het kerkgebouw te verbouwen
en een deel ervan een andere bestemming te geven. Men
zal wel willen meewerken aan het creëren van een
ontmoetingsruimte. Die optie wordt als eerste voor
Monnickendam uitgewerkt.
• De PCI deed verslag van activiteiten in het afgelopen jaar.
• De lijst met werkgroepen is doorgenomen en de stand van
zaken voor elke werkgroep kort besproken. Alle
werkgroepen functioneren nog al hebben sommige te
kampen met te weing mensen. Dit heeft de aandacht van
de locatieraad.
• Het plan om van 2022 een feestelijk jaar te maken
vanwege het 175-jarig bestaan van de kerk aan de
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Voorhaven krijgt steeds meer vorm. Er is een Nicolaasfeestcomité dat de activiteiten coördineert.
• De jaarcijfers 2020 zijn goedgekeurd, evenals de begroting
2022. Er is grote zorg over de stijgende energieprijzen,
omdat de uitgaven voor gasgestookte verwarming van de
kerk een aanzienlijk deel uitmaken van de begroting.
• En het was na afloop nog erg gezellig.
Opening opgeknapte pastorie
Het opknappen van de pastorie is afgerond en op 12 oktober
is het gebouw vrijgegeven aan kapelaans Mario Agius en
Mariusz Momot.
Dat gebeurde met
een feestelijk
gebaar, bloemen,
slingers, ballonnen
en gebak. De
locatieraad spreekt
haar grote
erkentelijkheid uit
voor deze
opknapbeurt die
met grote inzet van
de vrijwilligers maar
met weinig geld is
gerealiseerd.
Voedselbank
Soms treffen we in de krat voor de voedselbank spullen aan
die we niet aan de voedselbank kunnen geven zoals alcoholische dranken en levensmiddelen met een uiterste
verkoopdatum. Maar voor het overige blijven uw donaties
van harte welkom.

19

Observaties van een kerkganger
Het valt je niet op totdat je in een andere kerk komt:
onze kerk is zo schoon. Uw kerkganger was eens in een
kerk, ik zeg niet waar, waar je het stof van de banken
kon blazen. De kaarsenstandaard bij het Mariabeeld en
de tafel die erbij stond waren gewoon vies van de aangekoekte rommel. Dat zal in de Nicolaaskerk Edam niet
gebeuren; die is kraakhelder. Maar dat gaat niet vanzelf,
dat snapt zelfs een kerkganger. Een groep van grotendeels onzichtbare vrouwen en mannen werkt daar continu aan. Vanaf deze plaats wil deze kerkganger zijn
grote dank uitspreken: hulde aan de kerkwerkers!
Bijbelgroep 28 september
Na nog een snelle geheugen opfrisser over de vorige keer,
begonnen we met het eerste Bijbelboek: Genesis. Dat werd
direct actueel. Het begon met de uitspraak in Genesis 1 vers
18, dat God zag dat de mens alleen was. En dat was niet
goed. Hij is er met de dieren, maar dat is niet genoeg. Hij gaf
ze namen, dat wel. Dan volgt het verhaal over de rib van
Adam waaruit zijn vrouw ontstond. En dan gaat het over
ons. Zo komt het dat een man zijn ouders verlaat en zijn met
zijn vrouw een ander leven op bouwt. Ze zullen tot een lichaam worden. En dat betekent seks en trouw. Dat blijkt
vaak heel moeilijk. We zien daar om ons heen de voorbeelden van. En trouw beperkt zich niet tot het huwelijk. Het
wordt van ons gevraagd op allerlei terreinen. We gaan verder met Marcus. In dat evangelie beschrijft Marcus hoe een
aantal Farizeeën Jezus in een hoek willen drijven. Ze vragen
hoe hij er over denkt. Als je genoeg hebt van je vrouw, moet
je haar dan een scheidingsbrief geven, zoals Mozes aan de
Israëlieten toestond. Maar Jezus zegt, ja dat zei Mozes ook,
maar alleen omdat jullie zo harteloos en koppig zijn. Want
wat God heeft verbonden mag de mens niet scheiden. En als
je weggaat en een ander trouwt pleeg je overspel. Maar
midden in dit harde betoog komen er kinderen naar hem
toe. De leerlingen geven ze een standje en willen ze wegsturen. Maar Jezus stelt hun onschuld aan ons als voorbeeld en
zegent ze. En is God nu boos op wie een gebroken relatie
heeft? Nee, het voorbeeld van de kinderen stelt zijn liefde
voor mensen voor. Nee laat de kinderen tot hem komen. De
kinderen, de mensen dus.

De volgende bijeenkomst is op 10 november om 10 uur in de
Ontmoeting. Iedereen is welkom, je hoeft je niet aan te melden of af te zeggen.

Paula Ruitenberg
Nieuws van het KVG
Dinsdag 16 november 2021 is onze volgende KVG-avond. Je
kunt het je het bijna niet voorstellen (de tijd vliegt), maar
rond deze tijd komt de Sint weer aan in Nederland. Dat willen we met z'n allen gaan vieren. Wij vragen u allemaal een
cadeautje mee te nemen (van maximaal € 5,00), dan heeft
iedereen een leuk presentje. Voor de avondinvulling wordt
gezorgd, dus laat u verrassen. Lieve mensen, wie zoet is
krijgt lekkers! De Burghwall is open om 19.30 uur en de
avond begint om 20.00 uur. Denkt u er wel aan een coronatoegangsbewijs mee te nemen? Tot ziens op 16-11-2021.

Het KVG-bestuur: Els, Jos, Betsy, Carin en Ellen
Nieuws voor Jeugd en Gezin
Heilig Vormsel viering op 14 november
Op zondag 14 november om 10 uur is de Viering van het Sacrament van het Heilig Vormsel in de HH. Nicolaas- en Antoniuskerk in Monnickendam. Hoofdcelebrant is Bisschop mgr.
J. Hendriks. Uit Edam zijn er 6 vormelingen, Monnickendam
7 en Ilpendam 4. Op 6 november komen ze in Monnickendam bijeen voor o.a. een gezellig samenzijn. Het Heilig
Vormsel geeft de zeven gaven: wijsheid, verstand, inzicht,
sterkte, en kennis van ontzag voor en liefde voor God; en de
negen vruchten: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.
Kindermiddag Sint Maarten op 11 november
Donderdag 11 november van 14.30 - 17.00 uur is de Sint
Maarten kindermiddag in de Ontmoeting. We gaan lampionnen knutselen en luisteren naar het verhaal over Sint Maarten. Daarna gaan we samen patat eten met kroketten. De
kinderen krijgen de zegen van Kapelaan Mario Agius en kunnen daarna langs de deuren gaan of deelnemen aan de optocht door Edam, als ze dat willen. We gaan er een gezellige
middag van maken!
Dekenale vergadering
Op 28 september was de dekenale vergadering voor de
priesters, diakens en catechist uit
de parochies RK parochie Maria,
Moeder van God, HH. Maria en
Vincentius en H. Franciscus. Aanwezig waren Deken-pastoor Marcelo, priester Luis Weel, kapelaans Anton, Mario en Mariusz,
diakens Henk, Marcel, Jack en catechist Greetje. Verhinderd waren: Mgr. J. Hendriks, pastoor
Paul en diaken Thom. De bedoeling is om elk kwartaal bij elkaar
te komen om ervaringen te delen
en plannen voor de toekomst te
bespreken.

Greetje Snoek
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Sinterklaas komt 28 november in de kerk in Edam!
• Niet alles gaat door dit jaar vanwege corona
• Maar dit jaar komt er in Edam een Sinterklaasfeest zonder
weerga.
• Sint en zijn Pieten staan namelijk al voor jullie klaar
• Want de RK Heilige Nicolaaskerk in Edam bestaat 175 jaar.
• Daarom komt er in deze kerk op zondag 28 november om
12 uur een feest
• Zoals er nog nooit is geweest.
• De Pieten willen graag van tevoren weten hoeveel kinderen er zullen zijn
• Zodat zij een mooi cadeau kunnen meenemen voor ieder
kind, groot en klein.
• Stuur daarom een berichtje aan jjamade@kpnplanet.nl
• Het liefste binnen twee weken, o zo snel!
• Kapelaan Mario Agius zal tijdens de viering voorgaan
• En we gaan Sinterklaasliedjes zingen ter ere van het 175jarig bestaan!
• Sinterklaas hoopt op de komst van ieder kind
• Dus tot gauw en groetjes van de Pieten en de Sint!

Diaconale zondag
Op zondag 14 november a.s. wordt in onze kerk een Eucharistieviering gehouden t.g.v. de Diaconale Zondag. Het PCIbestuur heet u die zondag van harte welkom en beveelt tevens de tweede collecte, die aan een goed doel wordt besteed, bij u aan. Dit jaar is gekozen voor de Stichting “Vaarwens”. Deze Stichting biedt kosteloos een vaardag aan voor
mensen die te horen hebben gekregen, dat artsen niets
meer voor hen kunnen doen. Het schip is toegankelijk voor
brancards en rolstoelen. Er is een fijne sfeer aan boord om
de gast en zijn/haar naasten een onvergetelijke dag te bezorgen, die zo hard nodig is in de laatste fase van hun
leven. Een prachtig initiatief dat de PCI van harte ondersteunt. De stichting werkt met een grote groep vrijwilligers.
Het schip heeft een gratis aanlegplaats in Amsterdam Marina en krijgt voorrang bij sluizen en mag overal aanleggen.
Mocht u niet naar de kerk kunnen komen dan kunt u uw bijdrage storten op NL 17 INGB 0005659179 t.n.v. St. Vaarwens. De stichting heeft een ANBI-status. Op www.vaarwens.nl kunt u alle informatie vinden als u iemand kent die
in aanmerking komt voor een vaarwens.

Groetjes namens de Familievieringenwerkgroep
Nieuws van de PCI
Gezellige middag
Mevr. Els Knook (PCI-bestuurslid) heeft in het verleden het
initiatief genomen om de gezellige middag voor de senioren
te organiseren. Tot op de dag van vandaag wordt die middag
nog steeds gehouden op de derde woensdagmiddag van de
maand. Voor dit succesvolle idee wil het bestuur Els postuum bedanken. Het PCI-bestuur heeft onlangs het verzoek
ontvangen om die middag tweemaal per maand te organiseren i.p.v. eenmaal. Het bestuur wil aan deze wens graag gehoor geven en u bent in de maanden november en december a.s. van harte welkom op de eerste en derde woensdagmiddag van de maand. Het bestuur ziet deze maanden als
een proefperiode en bekijkt hoe de opkomst op de middagen verloopt. Van 14.00 – 16.30 uur bent u welkom in de
Burghwall aan de Achterhaven om een spelletje te spelen,
een potje te kaarten of om een praatje te maken onder het
genot van een hapje en drankje. De volgende data kunt u
noteren: woensdagmiddagen 3 en 17 november; 1 en 15 december. Eind december kijken we dan hoe we in 2022 verder gaan. Daar de Burghwall onder de horeca valt, dient u
wel een vaccinatiebewijs mee te nemen, zoals het kabinet
heeft bepaald. Tot woensdagmiddag 3 november!

Verjaardagen van onze senioren in november
02-11 Mw H.J.M. Greuter – Visser, Doelland 1
02-11 Dhr C.W. Uijt de boogaardt, Nieuwehaven 42
03-11 Dhr C.A.M. van de Put, Vogelzand 14
03-11 Mw D.J. Sparrow – Boot, William Pontstraat 14
05-11 Dhr J.H.A.M. van der Post, Twiskepolderstraat17
09-11 Mw J.F. Usadel – Meerman, Noorderstraat 67
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.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.

Altijd gezellig in de Burghwall
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ELLY TUMP

`T SNOEPWINKELTJE
Chocolaterie

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

Praktijk voor:
Klassieke Homeopathie
Natuurgeneeskunde
Fytotherapie
Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie
Voedingsleer
Dr.Schüsslers
celzouttherapie
“Calendula officinalis”

Spui 4
1135 BA Edam
Tel. 0299-371389
- Martinez Bonbons
- Vele soorten handgemaakte
chocolade
- Suikervrije bonbons en drop
- Marsepein
- Nougat
- Traktaties voor op school

- 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

Overdracht eigendom
Op donderdag 30 september hebben wij het eigendom van de kerk overgedragen aan de Stichting
Oude Hollandse Kerken.
Op de foto ziet u het ondertekenen van de acte bij
de notaris door Anneke
Moolenschot en mij namens het College van Kerkrentmeesters onder het
toeziend oog van Tineke de
Schepper en Jan Bezemer,
voorzitter en penningmeester van het bestuur
van de SOHK. Een gebeurtenis, die een dubbel gevoel bij ons allen te weeg bracht. Enerzijds opluchting, dat
het behoud van de kerk als uniek monument is veiliggesteld,
anderzijds weemoed dat we als protestantse gemeente dit
eigendom na zovele eeuwen uit handen hebben moeten geven.
De overdracht heeft plaats gevonden voor het symbolische
bedrag van € 1,-. Daarnaast hebben wij aan de SOHK, zoals
gebruikelijk bij dit soort overdrachten-, een “bruidsschat”
betaald als bijdrage aan de verbetering van o.a. toiletten,
keuken en ventilatie, noodzakelijk om multifunctioneel gebruik in de toekomst mogelijk te maken. Voor het gebruik
van de kerk voor de eredienst hebben wij een afzonderlijke
overeenkomst met de SOHK gesloten. Wij huren de kerk nu
voor onze bijeenkomsten.
Plaatselijke commissie
Zoals ik al eerder schreef, heeft de SOHK voor alle kerken,
die zij beheert, een plaatselijke commissie (PC), die het gebruik en beheer van die kerk regelt. De PC van het Stolphoevekerkje bestaat nu uit Anneke Moolenschot, Bianca Vos en
Willem Schilder. Anneke is de verbinding met de Protestantse Gemeente, Bianca is ook voorzitter van de Culturele
Raad, Willem Schilder is tevens lid van het bestuur van het
Museum Volendam. Zij zijn voortvarend van start gegaan.
Van Zuil naar Zout
In Trouw las ik over een boek met deze intrigerende titel
over de vraag of voor christelijke vorming christelijke scholen beter zijn dan reguliere scholen. De schrijver vindt dat
niet en noemt dan de profeet Jeremia, die in hedendaagse
woorden gezegd zou hebben: “Ben je docent? Geef dan gewoon goed les, daar is op zichzelf niets christelijks aan. Zoek
vrede in de klas en in de school, en bid voor je leerlingen en
collega’s”. Zijn boodschap is: trek je niet terug in je eigen
zuil, maar sta midden in de maatschappij, probeer daar
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christen te zijn. Inspireer de kinderen in je klas. Ik moest denken aan het onderwijs in Volendam, dat in het verleden vanuit
het Stolphoevekerkje is opgebouwd en uitgebouwd. Daarbij
ging het er ook in de eerste
plaats om dat de kinderen naar
een school gingen, het belang
van onderwijs merkten. Dat
stond ook toen voorop.
Wijsheid
In het vorige Venster schreef ik
over het wonder van het leven,
dat we zelf ervaren en om ons
heen zien. Daarin ligt een grote
wijsheid besloten. Ds Pieter
Pronk preekte over dat onderwerp bij ons op zondag 26 september. Hij las Spreuken 8, waarin de Wijsheid zelf aan het
woord is. Waarin zij, -in andere leren wordt de wijsheid immers Vrouwe Sophia genoemd-, uitspreekt hoe ze aan de gehele schepping ten grondslag ligt. Pieter vertelde hoe hij die
diepe wijsheid zelf intens ervaren had, toen hij direct na
haar geboorte met zijn oudste dochter een moment alleen
met haar in zijn armen stond en alleen maar kon denken
“Oh, wat is ze mooi, wat is ze mooi”.
Pieter las ook Jacobus 3, 13-18, waarin deze aan een gemeente in moeilijkheden vraagt: “Wie is wijs en verstandig
onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze
zachtmoedigheid.” Een gemeente in waarschijnlijk soortgelijke moeilijkheden als wij nu, ruim 2000 jaar later, in de wereld ervaren. Jacobus waarschuwt: “Wijsheid, die gebaseerd
is op na-ijver en zelfzucht, komt niet van boven, maar is
aards en duivels”. Bij wijsheid van boven noemt hij woorden
als rein, vreedzaam, gezeglijk. Zachtmoedige wijsheid
noemde Pieter dit.
Diensten, bloemen en collectes
Ook in november hebben we op de 2e en de 4e zondag van
de maand dienst. Op 14 november gaat Marja van Gaalen
voor, op 28 november, bij het gedenken van de gestorvenen,
Marjan Nijman.
De bloemen gingen naar:
26 september: Irene Collet ter bemoediging,
10 oktober: Hans en Gré Jansen, 70 jaar getrouwd
De collecte-opbrengsten waren:
26 september: Kerk: € 103,10 Diaconie: € 44,20
10 oktober:
,, € 51,00
,,
€ 52,50
Doelen diaconiecollectes: zie kerk Edam

Maarten Gast
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam
Datum
7 november
21 november

Tijd
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger
ds. T. de Boer
ds. Y. Aalders

Bijzonderheid

Organist
G. van Wattingen
G. van Wattingen

Protestantse Gemeente Edam, Voorhaven 135, 1135 BP Edam
Datum
7 november
14 november
21 november
28 november

Tijd
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger
Bijzonderheid
ds. G. Deij (Amsterdam)
ds. D. Meijvogel (Harderwijk)
ds. J. van Werkhoven (Aerdenhout), Gedachtenisdienst
ds. P. Hoogstrate (Ermelo)

Gebouw
De Swaen
De Swaen
Grote Kerk
De Swaen

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam
Datum
Tijd
Voorganger
Bijzonderheid
7 november
10.00 uur
M. Agius
eucharistieviering, roepingen
Samenzang
14 november
10.00 uur
M. Conijn
eucharistieviering, diaconie
St. Caecilia
21 november
10.00 uur
M. Agius
eucharistieviering, Chr. Koning
St. Caecilia
28 november
10.00 uur
M. Agius
eucharistieviering
Samenzang
28 november
12.00 uur
M. Agius
eucharistieviering, familieviering
Ook is er elke woensdagochtend om 9 uur en elke vrijdag om 19:00 uur een korte doordeweekse H. Mis.
Protestantse Gemeente Volendam, Burgemeester Kolfschotenplein 1, 1131 BN Volendam
14 november
28 november

11.00 uur
11.00 uur

M. van Gaalen
M. Nijman

Gedenken gestorvenen

Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen
Datum
7 november
14 november
21 november
28 november

Tijd
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger
ds. H. Reedijk
ds. B. Stobbelaar
ds. H. Reedijk

Bijzonderheid
Oecumenische dienst met RK

Locatie
Beets
Kwadijk
Beets

samen met Koggenland

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

‘t Lokkemientje
Lokkemientjesweg 1

Telefoon (0299) 372465

RESTAURANT

“De Fortuna”
EDAM

HOTEL-RESTAURANT

DEKKER - Spuistraat 1 - 3 - 5 - 7, 1135 AV EDAM, Holland

Voor reserveringen: Tel. 0299‑371671 Fax: 0299‑371469

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

Hoogstraat 3
0299371751

www.taam.keurslager.nl

Huis verkopen?

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar

Kies voor aantoonbaar succes!

Persoonlijke aandacht
Eén vaste makelaar
Proactief en maatwerk
Aantoonbaar het beste resultaat

eling:
Beoor d

9,3

edamvolendam@vanoverbeek.nl

|

Purmerend • •Hoorn • Edam-Volendam• West-Friesland

Bel Joris Westerneng 06-10 89 09 88 ~ 0299-373040 ~ Kleine Kerkstraat 4, 1135 AT Edam

Ontspanningsmassage

en hotstone

Simonehoeve
Wagenweg 2

1145 PW Katwoude / Volendam

Ookfraaiecadeaubonnentekoop

MariekeZuidervaartKeetzijde41 135RBEDAM
Tel:0299350314Mob:0652244024
Email:m.zuidervaart@ziggo.nlwww .edammassage.nl

Uw verjaardag vieren zonder zorgen?
Bij de Simonehoeve kan dat.
Bel of mail ons: wij helpen u graag.
0299-365828 of info@simonehoeve.com

PRINSENSTRAAT 12 | EDAM | 0299 371753

