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De dames van de bloemenafdeling van DEEN De Stient zitten gezellig bijeen in de 
volkstuin van Sri Bien.

Teambuilding voor DEEN-dames 
met lunch op de volkstuinen

Sri Bien, die getrouwd is met Albert Bien (Meppie), is al jarenlang werkzaam op 
de bloemenafdeling van DEEN in De Stient. Sri is geboren in Indonesië en is naast 
haar werk bij DEEN Supermarkt veel in haar volkstuin op het complex van Tuin-
vreugde te vinden. Met zelf 
groenten kweken, daar is 
zij in haar dorp mee opge-
groeid. Van haar volkstuin-
tje heeft zij een miniplan-
tage gemaakt. 

Haar collega’s van de bloe-
menafdeling van DEEN in 
De Stient werden maandag-
middag uitgenodigd voor 
een brunch in de kas van 
haar volkstuin. Daar werd 
door de dames aan team-
building gedaan. Overheer-
lijke gerechten werden door 
Sri Bien bereid. Daarnaast 
werd ook een wijntje ge-
dronken door de dames. De 
brunch begon om 13.30 uur 
en duurde tot in de late uur-
tjes. Het was daarom maan-
dag lang onrustig op de 
volkstuinen. Geregeld kwa-
men de mannen even om de 
hoek kijken wat er nu loos 
was. Het werd door de 
DEEN-dames een gezellige 
en smaakvolle middag.

Afgelopen zaterdag was er weer een 
bedevaart naar de kapel van Maria van 
het Water in het Boelenspark. Ondanks 
dat er wat tegenwerkingen waren, kon-
den zieneres Hille Kok en haar groep 
medewerk(st)ers de bedevaart in het 
park toch door laten gaan. Een grote 
partytent was naast de kapel geplaatst. 
Hier konden de pelgrims wat drinken en 
broodjes verkrijgen. 

Ruim honderd gelovigen waren naar de 
Mariakapel gekomen. Uit België (Oost- en 
West-Vlaanderen) waren twee bussen 
met pelgrims naar hier gekomen. Met hen 
was ook pastoor Ivo Celes meegereisd. 
Uit diverse plaatsen in Nederland waren 
eveneens gelovigen naar het Boelenspark 
gekomen. Na de ontvangst, waar even uit-
gerust kon worden in de tent of bij de ka-
pel, begon om 12.15 uur een Eucharistie-
viering, waarin pastoor Ivo Celes 
voorging.

Aanbidding en processie
Na de H. Mis in de grote partytent, was er 
gelegenheid om te picknicken. Mede door 
het stralend mooie weer konden de pel-
grims zich vermaken in het park. Om 
15.00 uur werd bij de kapel van Maria van 
het Water het Rozenhoedje gebeden. Ver-
volgens was er een prosessie om de vijver 

in het park, waarbij de vlag van Maria 
van het water meegedragen werd. Hierbij 
werd gebeden en gezongen. Bij het grote 
kruis werd vervolgens de Rozenkrans ge-
beden en werden intenties van de pel-
grims voorgelezen. Door enkele aanwezi-
gen werd een speciale lichtval 
waargenomen toen het Rozenhoedje bij 

de Mariakapel gebe-
den werd. Er was te-
vens gelegenheid 
voor biechthoren tij-
dens deze bedevaart, 
waar veel pelgrims 
gebruik van maakten. 
Om 16.30 uur was de 
Bedevaart naar Maria 
van het Water weer 
afgelopen en keerden 
de pelgrims met een 
voldaan gevoel huis-
waarts. Vanuit de 
stand in de partytent 
werden deze middag 
vele religieuze artike-
len van Maria van het 
Water, zoals beeldjes, 
gebedboekjes, kaar-
sen en wit/blauw 
kruisjes verkocht. 
Hille Kok, die al vanaf 
19 april 1985 (toen ze 
in Lourdes was) de 
boodschappen ont-
vangst van Maria van 
het Water, ging met 
veel pelgrims op de 
foto.

In het jodendom, het christendom en de 
islam zijn er verschillende interpretaties 
van teksten uit de bijbel en de koran. Dat 
geldt zeker ook voor die teksten die gaan 
over geweld. Veel pastores worstelen met 
deze geweldsteksten en vragen zich af 
hoe ze die moeten interpreteren en kun-
nen uitleggen aan hun parochianen en ge-
meenteleden.
De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoe-
ting van de Raad van Kerken organi-
seerde er een studiebijeenkomst over op 
1 juni in Utrecht. Zo’n veertig belangstel-
lenden kwamen er op af.
Rabbijn Raphael Evers schetste de pro-
blematiek van oorlog en vrede vanuit het 
Jodendom in een historisch perspectief. 
Het Hebreeuwse woord voor vrede is ‘sja-
lom’, dat perfect betekent. In de joodse 
traditie staat dit begrip van perfecte har-
monie centraal. Het Jodendom is niette-
min geen onvoorwaardelijke pacifistische 
religie. De wereldvrede is een ideaal, dat 
pas in de tijd van de Masjie’ach haalbaar 
is. Evers: “We maken een geestelijke 
groei door die ons in ieder tijdperk onder 
steeds veranderende omstandigheden 
weer voor nieuwe uitdagingen stelt. En 
hierbij richten we onze ogen op onze Va-
der in de Hemel en bidden wij voor de 
spoedige komst van het Messiaanse vre-
desrijk.”
De Rooms-Katholieke exegeet en priester 
Ron van den Hout zei dat het thema ‘ge-
weld’ in het Nieuwe Testament vooral een 
hermeneutisch probleem is. Je moet de 
teksten lezen in eenheid met de gehele 
Schrift. Ook moet je rekening houden met 
de overlevering van heel de Kerk en met 
de analogie van het geloof. Het gaat vol-
gens Van den Hout om de bereidheid de 
bijbel, goddelijk geïnspireerd, ook als een 
boek van mensen te accepteren. Van den 
Hout: “Het is aanstootgevend als geweld 
een fase is in de heilsgeschiedenis. Maar 
kijken we naar Sint Paulus. Hij heeft voor 
zijn bekering met geweld de eerste chris-
tenen vervolgd. Na zijn bekering is hij 
niet meer gewelddadig, omdat hij het 
kruis heeft leren zien. Paulus bekeert zich 

van het zwaard tot het woord.”
Yaser Ellethy van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam legde uit dat je een concrete 
tekst altijd vanuit een historische setting 
moet lezen waarin het geopenbaard is. 
Ook moet je kijken naar de context van de 
koran en interpreteren vanuit het Ara-
bisch. Daarbij komt het principe van het 
naskh (het opheffen van de interpretatie 
van een vers door de introductie van een 
nieuw vers) en het muhkam (het aange-
ven dat een vers zo helder is, dat het als 
een vast voorschrift kan gelden); daar-
naast bestaat er zoiets als mutashabih 
(een vers dat juist onhelder is en discus-
sie blijft oproepen). 
Sahiron Syamsuddin van de Islamitische 
Staatsuniversiteit in Yogyakarta liet zien 
dat radicale moslims de koranverzen over 
geweld misverstaan omdat ze deze verzen 
op hetzelfde niveau plaatsen als de verzen 
over vrede. Hij benadrukte dat de ge-
weldsteksten vaak ten onrechte letterlijk 
worden verstaan en dat hun tekstuele en 
historische context buiten beschouwing 
wordt gelaten. De mensen die IS verdedi-
gen baseren zich op andere teksten dan 
zij die de mainstream van de islam verte-
genwoordigen. Ze zien het zwaard-vers 
(Sura 9, vers 5) als normerend voor de 
omgang met niet-gelovigen, terwijl gema-
tigde moslims zich laten inspireren door 
de teksten over vrede en tolerantie. 
Een ander voorbeeld gaf Ellethy: de Jor-
daanse piloot die voor het oog van de we-
reld door IS werd verbrand. De extremis-
ten beriepen zich op een tekst waarin 
iemand gestraft wordt met de maat waar-
mee hij zelf onrecht heeft gepleegd. Om-
dat de piloot vele mensen vermoordde 
met zijn bommenwerper was de verbran-
ding volgens hen een logische straf. Het 
ging bij de geciteerde tekst echter om een 
situatie in Mekka waar Mohammed op re-
ageerde. Een dergelijke tekst kun je niet 
losmaken van die oorspronkelijke situa-
tie.
Berry van Oers, secretaris van de Be-
raadgroep Interreligieuze Ontmoeting

Hoe gaan we om met geweldsteksten 
in de bijbel en in de koran?

Kerncijfers Katholieke 
Kerk in Nederland

Het verzamelen en verwerken van statis-
tische gegevens is vaak een omvangrijk 
werk. Vandaar dat de meest recente vol-
ledige gegevens altijd enkele jaren ‘ach-
ter’ lopen. De hieronder staande gegevens 
zijn dan ook van 2014. De cijfers van het 
huidige jaar kunnen daar dus iets van ver-
schillen.
Aantal rooms-katholieken in Nederland:
In genoemd jaar waren er 3.943.000 men-
sen ingeschreven als katholiek. Dat is 
23,3 % van de totale bevolking.
Kerkgangers:
Van deze katholieken gingen er 198.000 

op zondag naar de kerk. Van het totaal 
aantal katholieken is dat 5%. Het aantal 
regelmatige kerkgangers (minimaal één 
keer per maand naar de kerk) bedroeg 
naar schatting 335.000 mensen.
Doopsels: Er werden 15.840 kinderen ge-
doopt. Dat is 9% van het totaal aantal ge-
boren kinderen in 2014.
Eerste Communie/Vormsel: Er deden 
21.700 kinderen hun eerste communie. 
14.810 kinderen ontvingen het vormsel.
Huwelijken: In de RK Kerk werden 2105 
huwelijken gesloten. Dat is 3% van het to-
taal aantal huwelijken in Nederland.
Uitvaarten: Er waren 22.570 katholieke 
kerkelijke uitvaarten, 16% van alle uit-
vaarten in Nederland.

In de tent kon men religieuze artikelen kopen van Maria van het Water.

Bij de kapel van Maria van het Water werd de Rozenkrans gebeden. Bij het grote kruis naast de Mariakapel werd gebeden en gezongen.

Pastoor Ivo Celes uit België ging voor in de H. Mis in de grote tent.

Deze speciale lichtval werd door een van de bedevaartgan-
gers gefotografeerd.

Er was tijdens de bedevaart in het park 
ook gelegenheid voor biechthoren.

Bedevaart naar Maria van 
het Water druk bezocht

Sri Bien bereidde op de Volkstuin in de kas de lunch 
voor haar collega’s.

De paus is de hoogste leider in de katho-
lieke kerk. Om duidelijk te maken welke 
kant hij met de Kerk op wil, kan de paus 
op verschillende manieren communi-
ceren: hij preekt elke dag, hij ontvangt 
mensen en hij houdt bijvoorbeeld elke 
zondag en elke woensdag een toespraak 
op het Sint-Pietersplein. Bijzonder is dat 
paus Franciscus ook regelmatig inter-
views geeft. Daarnaast kan de paus offi-
ciële documenten publiceren, waarin hij 
zijn visie uiteen zet. De twee varianten 
die het afgelopen jaar het meest in het 
nieuws zijn geweest, zijn een encycliek 
en een apostolische exhortatie. Wat zijn 
dat?
Het woord encycliek betekent letterlijk 
‘rondzendbrief’. In een tijd waarin er nog 
geen televisie en internet bestond, waren 
deze brieven het belangrijkste communi-
catiemiddel waarmee de paus bisschop-
pen over de hele wereld kon bereiken. In 
zo’n brief zet de paus kerkelijke stand-
punten over geloof en moraal uiteen. Het 
gaat meestal over pastorale onderwerpen 
of over zaken die de officiële leer van de 
kerk betreffen. Een encycliek wordt in 
principe door de paus zelf geschreven. 

Het is geen officiële kerkelijke wet, maar 
de paus beschrijft er wel in hoe hij over 
bepaalde leerstellingen denkt en hij ver-
wacht dat gelovigen zich daaraan houden. 
Daarom wordt er binnen en buiten de 
Kerk altijd met veel belangstelling naar 
uitgekeken als er weer een nieuwe ency-
cliek verschijnt. 
De titel van een encycliek is meestal afge-
leid van de Latijnse beginwoorden van de 
tekst. Heel bekende encyclieken zijn on-
der andere Rerum Novarum van paus Leo 
XIII en Humane Vitae van paus Paulus 
VI. Paus Franciscus heeft tot nu toe twee 
encyclieken gepubliceerd: in 2013 schreef 
hij Lumen Fidei (over het geloof) en begin 
dit jaar Laudato Si’ over de milieuproble-
matiek. Dit jaar verscheen ook de aposto-
lische exhortatie Amoris Laetitia. Zo’n 
exhortatie is een document dat in volg-
orde van belangrijkheid na een encycliek 
komt. Meestal betreft het een tekst die de 
paus na een bisschoppensynode schrijft 
en waarin hij zijn conclusies en besluiten 
naar aanleiding van die synode bekend 
maakt. Dat is ook wat paus Franciscus in 
Amoris Laetitia doet.

Je moet het maar weten: Wat is een encycliek?

Als u met kanker te maken krijgt, heeft u al genoeg zorgen. 
Blijf daarom niet rondlopen met vragen of onduidelijkheden 
over uw ziekte, maar bel ons. Wij helpen u graag verder.

Bel de KWF Kanker Infolijn:
 0800-022 66 22 (gratis)

Blijf niet rondlopen 
met uw vragen over kanker

In het jaarverslag 2015 van de Senio-
renraad Edam-Volendam staat te lezen 
dat het een heel druk jaar is geweest. 
Vooral voor het lobbyen over de speer-
punten bij de politieke partijen (m.u.v. 
Zeevangs Belang) in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen op 18 no-
vember in verband met de fusie van de 
gemeente Edam-Volendam en Zeevang 
per 1 januari 2016 kwamen de leden van 
het bestuur en de werkgroepen in het 
geweer. 
Er was periodiek overleg met bestuurs-
voorzitter Maarten de Vries van De Zorg-
cirkel en Dick Twisk, manager Zorg en 
Dienstverlening voor Gouwzee, Sint Nico-
laashof, De Meermin en Seevanck/de No-
taris over huisvesting in de komende ja-
ren van (ernstig) dementerenden en 
mensen die andere soorten zorg behoe-
ven. 
Meer zichtbaar voor de inwoners was de 
Seniorenraad via zijn TV-programma 
“100-min en ouder”, stelt voorzitter Jan 
Tol in het voorwoord.

Speerpunten 2015
Door de Seniorenraad Edam-Volendam 
zijn de volgende speerpunten voor een se-
niorvriendelijk beleid t.b.v. de politieke 
partijen in de gemeente Edam-Volendam 

opgesteld:
Eén loket functie
Uw partij wil in de komende raadsperiode 
binnen de ambtelijke organisatie de één-
loket functie tot stand brengen met be-
trekking tot alle gemeentelijke diensten, 
gemeentebreed. 
Dat wil zeggen: het omvormen van het 
huidige Wmo-loket naar een laagdrempe-
ling, vriendelijk loket waar de burger 
voor alle zaken terecht kan en waar oplos-
singen geboden worden. Met behulp van 
ICT is het eventueel mogelijk de één-lo-
ket functie op diverse locaties te realise-
ren bijvoorbeeld in wijksteunpunten.
Realiseren seniorenwoningen/
Seniorenvoorzieningen op het terrein 
voormalige LHNO aan de Julianaweg
Uw partij laat de unieke kans om senio-
renwoningen en -voorzieningen te realise-
ren op deze prachtige locatie, in het cen-
trum, nabij winkels en andere 
seniorenwoningen, niet onbenut. U zet 
zich in voor voldoende betaalbare levens-
loopbestendige huurwoningen. Daarnaast 
streeft u ook naar de realisatie van een 
aantal grotere units seniorenwoningen 
(100-175 m2) vooral in opgestapelde vorm.
Renovatie De Meermin
Uw partij benadrukt de noodzaak van een 
snelle en doortastende aanpak van de pro-
blematiek rond De Meermin in Edam, ge-
richt op het belang van de ouderen.
Realisatie Woon-Zorg-Complex (WoZoCo) 
in de Broeckgouw
Uw partij stimuleert het college van B&W 

om samen met alle betrokken partijen een 
snelle realisatie van een volwaardig Wo-
ZoCo te bewerkstellingen.
Toegankelijkheid openbare gebouwen
Uw partij vraagt aandacht voor de verbe-
tering van toegang tot- en begaanbaar-
heid in openbare gebouwen en toetsing 
van nieuwbouwplannen voor openbare 
gebouwen op toegankelijkheid en begaan-
baarheid voor gehandicapten en ouderen. 
U streeft ook naar toegankelijke, drem-
pelvrije winkels.
Seniorvriendelijk vervoer en goede be-
strating in Edam-Volendam
Uw partij streeft naar goed en veilig, se-
niorvriendelijk openbaar vervoer, ge-
bruiksvriendelijke bestrating en goed on-
derhouden trottoirs en fietspaden.
Informatieverstrekking m.b.t. bestaande 
voorzieningen voor senioren
Uw partij onderschrijft het belang van 
gerichte en herhaalde voorlichting en in-
formatie over wonen-met-zorg, de Wmo 
en alle andere specifieke voorzieningen, 
bestemd voor senioren. In het bijzonder 
geldt dit bij veranderende regelgeving, 
waaronder decentralisatie.
Besteding Wmo-gelden en effectieve in-
spraak
Uw partij staat er op dat de gelden, die de 
gemeente ontvangt voor de Wmo, ook 
daadwerkelijk worden besteed aan zorg 
en dienstverlening binnen het kader van 
de Wmo. De gemeente biedt financiële on-
dersteuning in het kader van bijzondere 
bijstand en bevordert optimaal gebruik 

daarvan, rekening houdend met stapeling 
van kosten.
Wijkverpleging
Uw partij bepleit het aanstellen en in-
schakelen van de wijkverpleegkundige 
ter bevordering van een goede samen-
hang tussen verschillende soorten (eer-
stelijns) zorg (o.a. huisartsen), informele 
zorg en welzijnsvoorzieningen.
Mantelzorgers, vrijwilligers
Uw partij ijvert voor ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers, zodat ze 
niet overbelast raken.

De 60+bus
De 60+-bus is op 1 maart 2015 begonnen 
en officieel in gebruik gesteld op 2 maart 
door wethouder Gina Kroon-Sombroek. 
De bus is bestemd voor alle inwoners 
vanaf circa 60 jaar van Edam en Volen-
dam. De eerste zes maanden waren er 
weinig ritten. Vanaf september nam het 
aantal riten aanmerkelijk toe. Aan het 
einde van het jaar zaten we op een aantal 
ritten dat maximaal mogelijk is met één 
bus. 
Het bestuur is bezig te bezien of het een 
tweede bus kan krijgen, omdat het ver-
wacht dat het aantal ritten verder zal toe-
nemen. Het bestuur heeft een overeen-
komst gesloten met de Boortoren, Marina 
Dental en zwembad De Waterdam om hun 
senioren gratis op te halen en weer thuis 
te brengen. 
Voor het boeken van een rit kan men bel-
len naar het meldpunt tel. 06-16429987.

Jaarverslag Seniorenraad Edam-Volendam

Minister Schippers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) is voornemens 
om het wettelijk mogelijk te maken em-
bryo’s te kweken voor wetenschappelijk 
onderzoek. De minister heeft dit geschre-
ven aan de Tweede Kamer in een brief 
van 27 mei jongstleden. Kardinaal Eijk, 
referent voor medisch-ethische kwesties 
namens de Nederlandse Bisschoppencon-
ferentie reageert op deze brief.
De kardinaal brengt in een opiniestuk in 
Katholiek Nieuwsblad van vrijdag 3 juni 
de situatie in kaart. Hij volgt de stappen 
die minister Schippers heeft gezet om tot 

genoemd voornemen te komen en onder 
welke voorwaarden zij het kweken van 
embryo’s mogelijk zou willen maken. 
Vervolgens legt de bisschopreferent uit 
waarom volgens de Katholieke Kerk het 
kweken van embryo’s onder de genoemde 
voorwaarden niet toegestaan is. Hij on-
derstreept dat de leer van de Kerk posi-
tief tegenover wetenschappelijk onder-
zoek ten behoeve van medische 
vooruitgang staat, maar nee zegt tegen 
wetenschappelijk onderzoek als daarvoor 
embryo’s worden opgeofferd omdat deze 
vanaf de bevruchting als menselijke per-

sonen dienen te worden gerespecteerd. 
Dit betekent, zo schrijft de kardinaal, een 
ja tegen het menselijk leven en een nee 
tegen de schending van de waardigheid 
ervan. De Kerk staat positief tegenover 
wetenschappelijk onderzoek waardoor 
nieuwe therapieën worden ontdekt ‘maar 
de waardigheid van de persoon moet in 
iedere mens erkend worden vanaf de con-
ceptie tot aan de natuurlijke dood. Dit 
fundamentele principe brengt een groot 
‘ja’ voor het menselijk leven tot uitdruk-
king en dient de kern te zijn van ethische 
reflectie over bio-ethisch onderzoek, dat 

in de wereld van vandaag steeds belang-
rijker wordt’, aldus een citaat uit Dignitas 
personae, een instructie van de Congrega-
tie voor de Geloofsleer (2008) in de reac-
tie van kardinaal Eijk op het voornemen 
van minister Schippers.

Kardinaal Eijk reageert op voornemen minister Schippers inzake kweken van embryo’s
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