KRUISWEGWANDELING
VOLENDAM

T/M TWEEDE PAASDAG 2020

Wat is een kruisweg?
Een kruisweg is een serie van 14 staties
die de lijdensweg van Jezus Christus in
beeld brengen. Zij tonen de veroordeling
van Jezus door Pilatus (1e) tot en met
zijn begrafenis (14e). Het woord statie
is afgeleid van het Latijnse woord statio,
dat het staan of stilstaan betekent.

Voorkant: Kruis Duomo Pistoia di Coppo di Marcovaldo
en Salerno di Marco valdo

VOLENDAM, FEBRUARI 2020
Voor de 5e keer organiseren we de
Kruiswegwandeling door Volendam.
De opening en inzegening van de
kruiswegwandeling 2020 geschiedde
door Aalmoezenier Paul Vlaar.

Waarom een kruiswegwandeling?
Het is de uitdrukkelijke wens van de
fam. Kras, eigenaar van de 150 jaar
oude kruiswegstaties van de Sint
Vincentiuskerk, dat deze staties die
behoren tot het Volendammer erfgoed,
ook in deze tijd een functie hebben.
Daarom plaatsen we ze elk jaar in
de Vastentijd – de 6 weken durende
voorbereidingstijd naar Pasen – op 14
plaatsen in Volendam. Wandelend door
Volendam kunt u kennisnemen van de
afbeeldingen op de staties en van de

teksten die erbij staan. Het lijden van
Jezus, het lijden van zoveel mensen,
dichtbij of ver bij ons vandaan, nodigt
ons uit op tocht te gaan en oog te hebben
voor wat er om ons heen gebeurt.
Vasten, Ramadan, Dry Januari.
Het leven stelt ons voortdurend op de
proef. Gaan we mee in alles wat ons
wordt aangeboden? Doen we mee aan
de waan van de dag? Toen Dry januari
begon, zeiden we: “hebben ze weer
iets nieuws!” Inmiddels blijkt dat veel
mensen er baat bij hebben, niet alleen
lichamelijk, maar ook geestelijk. Het is
opvallend hoe mensen via Dry januari
uitkomen bij het vasten zoals we dat
kennen in het Christendom, in het
Jodendom en bij de Moslims (Ramadan).
De vastentijd, veel ouder dan Dry januari,
is een goede gelegenheid om ons te
wapenen tegen de zorgen van alledag.
Je staat er soms van versteld wat
sportmensen ervoor over hebben om
in topconditie te blijven. In het leven
van alledag is dat vaak niet anders. Je
bent bezig om je werk goed te doen. Je
studeert daarvoor of werkt langer door.
Om op school mee te kunnen komen,
moet je luisteren en leren. Als je gepest
wordt, word je beproefd. Hoe wapen je je
dan? Wie hoort je roep om hulp? Om je
gezin goed te kunnen opvoeden, moet je
soms alle zeilen bijzetten en tegenslagen
opvangen. Hoe houd je je relatie goed?
Hoe staat het met je verhouding met je
kinderen en kleinkinderen? Hoe sterk
zijn we als we ernstig ziek worden en de
vooruitzichten op genezing slecht zijn?

verbaasd, verwonderd of begrijpen het
niet. Soms buigen mensen hun hoofd,
maken een kruisteken, leggen bloemen
of branden een kaars als ze de plek van
het onheil passeren, het heiligdom van
de bedevaart binnengaan of het doel
van hun inspanning hebben bereikt.
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Stille tocht, bedevaart en kruiswegwandeling
Mensen hebben zo hun eigen motieven
om mee te lopen in een stille tocht, om
op bedevaart te gaan naar Lourdes of
Compostella. En steeds groter wordt
de groep die voor een goed doel gaat
zwemmen of een hoge berg beklimt,
lopend of op de fiets.
De een ziet dat als teken van meeleven,
als een protest of als een uiting van
onmacht. Voor een ander is het een
gelegenheid voor reflectie, meditatie
of om schoon schip te maken en om
opnieuw te beginnen. Weer andere
mensen luchten alleen maar hun hart en
hebben een gesprek met God en met
elkaar dat vensters opent.
Er zijn ook mensen zoals toeristen die er
bij toeval kennis mee maken. Ze halen
soms hun schouders ervoor op, zijn

BRON: www.katholiekonderwijs.vlaanderen

Scholen
Een aantal schoolklassen heeft op hun
manier het lijdensverhaal uitgebeeld. De
daarvan gemaakte fotocollages hangen in
de Sint Vincentiuskerk en in de Mariakerk.

vasten

675 jaar
Mirakel van
Amsterdam

Het nieuwe leven verschijnt als een teer
en kwetsbaar plantje. Klein en kwetsbaar,
zo beginnen alle grootse dingen. De
grond vruchtbaar maken en het kwetsbare
groeiproces ter harte nemen; dat is ook de
essentie van opvoeding en onderwijs.

Begin er gewoon mee
Hebt u er wel eens over nagedacht de
Kruiswegwandeling te maken voor
iemand die jouw steun goed kan
gebruiken, voor nabestaanden van
overleden dierbaren. Voor iemand die
ziek is of die thuis problemen heeft. Of
gewoon omdat je niet weet hoe je iets
moet oplossen of moet aanpakken.
Maak er een intentie van, een gebed.
Schrijf jouw intentie op de kaarten die
daarvoor achter in de Sint Vincentiuskerk
en de Mariakerk liggen. Voor jouw
intentie wordt dan vrijdagmorgen in de
Mariakerk en vrijdagavond in de Sint
Vincentiuskerk gebeden.
Hoe ver moet ik gaan
Hoe ver moet ik gaan in tijd en inspanning?
Hoeveel moet ik geven van wat ik heb of
zelfs over heb? Hoe lang moet ik bidden,
in de morgen, de avond of de dag? Hoe
sterk moet ik staan om beloftes waar
te maken en te volbrengen? De grond
bewerken, zodat het zaad kansrijk kan
ontkiemen, dat is vasten.

Reacties
Reacties van deelnemers, vermeld in de
boeken achter in de Sint Vincentiuskerk,
Mariakerk en in art hotel Spaander
getuigen
van
de
diversiteit.
De
kruiswegwandeling wordt gewaardeerd.
En je hoort wandelaars zeggen dat ze het
volgende jaar weer zullen terugkomen.

Parkeergelegenheid
Parkeergelegenheid is aanwezig aan de
Parallelweg en achter art hotel Spaander.
De overdekte parkeergarage in de
Boegstraat ligt eveneens op loopafstand
van de Sint Vincentiuskerk. Als u met het
openbaar vervoer komt, neem dan (EBS)
bus 316 of bus 110 (Halte Vissersstraat).

Start
De start is in de Sint Vincentiuskerk,
Kerkepad (1131 XN)/C.J. Conijnstraat
(1131 DZ) Volendam. De wandeling
eindigt bij art hotel Spaander,
Haven 15-19, 1131 EP Volendam. Volg
langs de route borden en oranjepijlen.

Sint Vincentiuskerk
Al in 1820 maakte de Volendamse
bevolking zich sterk voor een eigen kerk.
De kerk in Edam werd te klein en was
altijd overvol. Aan de Haven – tegenover
het kantoor van de MarkenExpress- werd
op 28 juli 1848 een kapel ingewijd. Het
was het eerste kerkgebouw in Nederland
toegewijd aan Vincentius a Paulo. Van
toen af aan is zijn naam verbonden met
Volendam. De Sint Vincentiuskerk is van
1 december 1860. In 1887 en in 1908 is
de kerk verbouwd. De huidige toren van
de kerk is van 1908.

Oudejans. Zij werden daarbij ondersteund
door ir Nico van der Laan en de beroemde
architect en priester Dom Van der Laan.
Tot de waardevolle bezittingen van de
Mariakerk behoren de 14 kruiswegstaties
van glazenier Joep Nicolas. De in glas-inlood afgebeelde figuren doen denken
aan dorpsmensen op de schilderijen van
Breughel.
Oudste kerk Volendam
Het oudste kerkje (1658) van Volendam is
het Stolphoevekerkje van de Protestantse
Gemeente. Het adres is: Burgemeester
Kolfschotenplein 1A, 1131 BN Volendam.
Het nagenoeg vierkanten uit hout
opgetrokken kerkje heeft een door een
klokkentorentje bekroond tentdak. De
Stolphoevekerk is nog altijd in gebruik als
kerkgebouw en als trouwlocatie. De kerk is
niet vrij toegankelijk. (Bron VVV). De kerk is
beperkt open
75 JAAR VRIJHEID IN VOLENDAM

VOOR MEER INFORMATIE:
www.kerkvolendam.nl
facebook.com/KruiswegVolendam
e-mail: info@kerkvolendam.nl
U kunt ook de VVV Volendam benaderen: Zeestraat 37, 1131 ZD Volendam, tel. 0299-36 37 47, www.vvvedamvolendam.nl

De Mariakerk
De Mariakerk, toegewijd aan Maria, Sterre
der Zee, werd op 1 juni 1962 officieel in
gebruik genomen. De Mariakerk is een
bouwwerk van de architecten Alberts en

Een goede wandeling
De initiatiefnemers, de familie
Kras, de R.K. Parochie HH Maria en
Vincentius te Volendam en een groep
enthousiaste vrijwilligers, verenigd in het
kruiswegcomité, wensen u van harte een
bemoedigende wandeling.
Comité Kruiswegwandeling Volendam.

Voor zover van toepassing hebben we geprobeerd toestemming te krijgen voor het gebruik van beelden en teksten van de rechthebbenden.
Indien iemand denkt bepaalde aanspraken te kunnen maken, dan kunt u contact met ons opnemen.

DE WANDELING
Het startpunt van de kruiswegwandeling is de Sint Vincentiuskerk, Kerkepad (1131 XN)/C.J. Conijnstraat (1131 DZ) Volendam.
De wandeling eindigt bij art hotel Spaander, Haven 15-19, 1131 EP Volendam. Parkeergelegenheid is

aanwezig

aan de Parallelweg en achter art hotel Spaander. De overdekte parkeergarage in de Boegstraat ligt op loopafstand van
de Sint Vincentiuskerk. Als u met het openbaar vervoer komt, neem dan (EBS) bus 316 of bus 110 (Halte Vissersstraat).

I

SINT VINCENTIUSKERK
Kerkepad 1
Start en ophalen beschrijving.

U BEZOEKT NU DE 1E STATIE.
Vergeet de mooie dagen niet!
als de horizon, zover je kunt kijken, donker blijft,
zonder een teken van licht,

• Rolstoeltoegankelijk
• Invalidentoilet

als je hart vol verdriet is, en misschien vol bitterheid,

Mensen gaan gebukt onder verdachtmakingen en roddel.

geluk verdwenen is, zoek dan toch zorgvuldig in je

Nieuwsberichten die niet waar zijn, worden geloofd en verder

herinnering, ik vraag 't je, de mooie dagen.

verteld. Wie de waarheid zegt en in waarheid leeft, kiest zijn kruis.
Spreek de waarheid of zeg niets. Veroordeel niet zonder grond.
“Ik ben de waarheid”, zegt Jezus.

De 2e statie bevindt zich in Sint Nicolaashof.

als schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde en

De dagen dat alles goed was, geen wolkje aan de
hemel, toen er iemand was, bij wie je je thuis voelde,

Verlaat de Sint Vincentiuskerk aan de zijkant
(uitgang naast doopvont). Voorbij het toegangshek
gaat u rechtsaf richting de Sint Vincentiusweg.
U kruist de Visssersstraat. Volg de pijlen.
Vervolg uw route via de Sint Vincentiusweg naar
Sint Nicolaashof. De statie staat direct rechts
naast de ingang.

toen je enthousiast kon zijn over die ander die je nu
ontgoocheld heeft en misschien bedrogen.

JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD
MATTHEUS 27:1, MARKUS 15:15, LUKAS 23:25, JOHANNES 19:16

II

SINT NICOLAASHOF
Sint Nicolaashof 1

Phil Bosmans: Vergeet de mooie dagen niet

samen-dragen die het lijden had verzacht.

Ontredderd, bevend en ontkracht,
heeft zij hem naar het graf gebracht. Tot aan die
nacht waar ook haar eigen leven knakte.
Ze kon de kou van het alleen-zijn niet verdragen.
In de donkere, kille dagen van haar eenzaamheid,
verloor haar geest de helderheid en dwaalde
zoekend rond, totdat ook zij, ten laatste, vrede
vond en wij haar konden dragen naar
de grond, waar ze in eeuwigheid met hem
zal zijn verbonden.

JEZUS NEEMT HET KRUIS OP ZIJN SCHOUDERS

Uit: Zaaien in tranen

• Horeca aanwezig
• Rolstoeltoegankelijk
• Invalidentoilet

Gemis. Meer dan een halve eeuw leefden ze samen.
Verstrengeld als twee oude, knoestige bomen, de wortels
in elkaar gegroeid, hield de een de ander hoog.
Samen hadden ze gewerkt en kinderen te leen gekregen.
Samen hadden ze ook zoveel meegemaakt.
Maar altijd was er dan die kracht van

JOHANNES 19:17

Afstand tot de volgende statie: 400 meter

U BEZOEKT NU DE 2E STATIE.
De statie staat binnen rechts naast de ingang.
Verlaat Sint Nicolaashof. Volg de pijlen. Vervolg
uw route via de Sint Dominicusstraat. Ga links
af de Zusterschoolstraat in. U nadert aan het
eind de Julianaweg. Ga linksaf en blijf op het
voetpad. U passeert o.a. de bushalte. Steek vóór
de rotonde de weg over en vervolg uw route naar
Henk Schoenen (MODA), Burg. van Baarstraat 20.
De statie staat in de linker etalage.

Afstand tot de volgende statie: 525 meter

III

HENK SCHOENEN (MODA)
Burg. van Baarstraat 20
Leid, vriendelijk licht, door ’t duister om mij heen
Leid gij mij voort.

Het ging ons zo goed. Een goede vrouw, lieve kinderen.
Een leuke baan. Eigenlijk alles wat ons hartje begeerde.
Toen ging het mis. Je kent dat wel. Het begon met een keer.
Uiteindelijk ging het helemaal fout. Relatie kapot.
Kinderen boos. Het is mijn eigen schuld.
Kan ik het ooit goed maken?

De nacht is donker en ‘k ben ver van huis

JEZUS VALT VOOR DE EERSTE MAAL
ONDER HET KRUIS

H. John Henry kardinaal Newman (1801-1896)

IV

U BEZOEKT NU DE 3E STATIE.
De 4e statie bevindt zich bij Drukkerij NIVO,
Burg. Van Baarstraat 42.

DRUKKERIJ NIVO
Burg. van Baarstraat 42

God is een vader met het hart van een moeder.
(Paus Johannes Paulus I)
Gelukkig staan dikwijls moeders langs de onverstaanbare
en harde wegen van hun kinderen. Zij volgen vaak met
tranen in hun ogen en met veel bang geloof in hun hart.
Zij kunnen lang zwijgen en nog langer nabij blijven.

JEZUS ONTMOET ZIJN HEILIGE MOEDER
MARIA WAS BIJ DE KRUISIGING AANWEZIG. MARKUS 15:40, JOHANNES 19:25

Ga verder door deze winkelstraat.
U passeert o.a. Supermarkt Deen.

Leid gij mij voort.
Richt gij mijn schreden.
Nee, ik vraag u niet de horizon te zien:
één stap is mij genoeg.

Afstand tot de volgende afbeelding: 180 meter

Mijn kinderen, ik kan mijn kinderen het geloof niet geven,
genade is niet bij de erfenis.
Het gebed voor hen is mij nog slechts gebleven.
Dat ik in Uw rijk geen der kinderen mis.
Ik kan mijn kinderen het geloof niet geven,
dus pleit ik dagelijks Heer op Uw verbond.
U was er bij de aanvang van hun leven,
en toen U, vol genade, bij hun doopvont stond.
U hebt beloofd, ik wil altijd je Vader zijn.
Ik weet niet of ze nog Uw kinderen willen wezen.
Dat is, o Grote God mijn twijfel en mijn pijn.
Ze leven dikwijls bij U weg naar ik moet vrezen.
Vader, ik wil voor al mijn kinderen vragen,
en buig mijn knieën voor U elke dag.
Wilt U ze in Uw groot erbarmen dragen,
bewaar ze dicht bij U, tot aan hun laatste dag.
Amen.

U BEZOEKT NU DE 4E STATIE.
Vervolg de wandeling naar de Bibliotheek Volendam,
Foksiastraat 10. Steek voorbij Drukkrij NIVO via
het voetpad de straat over richting Boelenspark.
Volg de weg naar de flatwoningen en loop door.
U ziet vanzelf de bibliotheek. Dit is de kortste weg.

Afstand tot de volgende afbeelding: 450 meter

BIBLIOTHEEK VOLENDAM
Foksiastraat 10
• Rolstoeltoegankelijk
• Invalidentoilet

Moeders zien wat anderen niet eens vermoeden.
Moeders hebben die opmerkelijke gave. Ze doorzien met al
hun zintuigen wat anderen bij hun kinderen niet zien!

MOEDER MARIA MET HAAR KIND

SPORTSHOP PIER
Julianaweg 71

Wil je iets verzwijgen? Ze doorzien je
en raken het onderwerp uitnodigend aan.
Wil je iets opbiechten? Ze doorzien je
en verwoorden het met een korte vraag.
Wil je iets bespreken? Ze doorzien je en doen
enkele voorstellen die ideeën geven.
Wil je iets verbergen? Ze doorzien je
en vertellen hun eigen ervaring ermee.
Wil je iets vragen?
Ze doorzien je en geven u de grenzen aan van wat kan.
Wil je iets geven? Ze doorzien je en laten voelen
dat ze niet veel meer nodig hebben.
Ja moeders doorzien met hun voelen, hun luisteren en
hun spreken wat diep in hun kinderen leeft. Misschien,
ja misschien is dat het resultaat van die 9 maanden
meer die ze met ons hebben meegemaakt.
Muurkranten be

U kent m'n woorden, wegen en gedachten,
m'n rusteloze dagen, m'n slapeloze nachten.

Verlaat de bibliotheek.
Ga gelijk rechtsaf.
U komt via de brug op de Molenweg.
Ga aan het eind van de Molenweg linksaf naar de
Edammerweg. Bij de kruising met de Julianaweg
gaat u rechtsaf. U passeert een bushalte. Steek bij
de rotonde de Populierenlaan over.
Op de hoek Julianaweg / Populierenlaan vindt u
Sportshop Pier, Julianaweg 71.
Afstand tot de volgende afbeelding: 450 meter

Vervolg uw weg naar BT Hair & Beauty,
Julianaweg 57.

Nu vlucht ik niet meer. Waarheen zou ik gaan?
Als ’t hart bedroefd is,
is ’t bedroefd.
Het leven doet ons
wel eens pijn.
Zo is het goed,
een hart dat hoeft
niet altijd opgewekt te zijn.

U ziet elke beweging, U kent m'n lopen,
m'n zitten en m'n staan.
Ik hoef niets meer uit te leggen.
U begrijpt en verstaat allang voordat ik praat.
U leest de woorden nieuwsgierig van m'n lippen
en vertaalt de tranen van m'n woordeloze snikken.
U bergt me met uw liefde in de holte van uw hand.
Het is te diep voor m'n gevoel

JEZUS OP DE KOUDE STEEN

en veel te groot voor m'n verstand.
Michiel Gouman (Naar Psalm 139)

Afstand tot de volgende afbeelding: 80 meter

BT HAIR & BEAUTY
Julianaweg 57

Menslief,
je zit met heel je verleden
op je nek en je wilt ook nog

Voor U verlies ik m'n maskers,
houd ik op om op m'n tenen te lopen,
houd ik op om mezelf te verkopen,
want U heeft m’n prijs allang betaald.
Dan sta of zit ik, gebogen weliswaar,
maar m'n ogen gericht op U.
Michiel Gouman (Naar Psalm 139)

heel je toekomst dragen.
Dat is veel te veel.
Je krijgt je leven
in schijfjes van 24 uur.

Vervolg uw wandeling naar het stadion van
FC Volendam. Ga verder op de Julianaweg.
Steek de Schoolstraat over en ga vervolgens bij de
eerste straat rechtsaf naar de Sportlaan.
De Statie staat in de fanshop van het stadion
voorbij de hoofdingang.

Waarom dan alles
ineens willen dragen?
Daar ben je niet voor gemaakt.
Daar ga je aan dood!

DRAAG JE KRUIS

V

Phil Bosmans

KRAS STADION FC VOLENDAM
Sportlaan 21
• Horeca aanwezig
• Rolstoeltoegankelijk
• Invalidentoilet

Niet de religieuze daad maakt iemand
tot christen, maar de deelname aan Gods
machteloosheid in de wereld.

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
Geef me de sereniteit om te accepteren wat ik niet kan
veranderen en geef me de wijsheid
om het verschil tussen beide te zien.

Franciscus van Assisi (1181-1226)

SIMON VAN CYRENE HELPT JEZUS
HET KRUIS DRAGEN

God zal onze wegen en plannen steeds

Afstand tot de volgende statie: 250 meter

U BEZOEKT NU DE 5E STATIE.
De 6e statie bevindt zich in de Mariakerk,
Julianaweg 72. Verlaat het stadion
en vervolg uw route terug via de Sportlaan.
U ziet de toren van de Mariakerk voor u.
Steek de Julianaweg over bij het zebrapad.
Maak gebruik van de stoplichten.

weer dagelijks doorkruisen, doordat Hij
mensen op ons pad zet die een beroep op
ons doen en ons nodig hebben.
Dietrich Bonhoeffer
Afstand tot de volgende statie: 65 meter

VI

MARIAKERK
Julianaweg 72

God kent het goede dat u doet beter dan uzelf.
Een eenvoudig glas fris water zal al beloond worden.
God aanvaardt de kleinste aalmoes,
of als u niets kunt geven, zelfs een zucht van medeleven.
Hij ontvangt alles, zal zich alles herinneren
om u het honderdvoudig te vergoeden.

U BEZOEKT NU DE 6E STATIE.
De eerste boodschap die de Kerk heeft voor de
mensen is: je bent een mens, gerespecteerd en
gewaardeerd door God, die jou heeft geschapen
en die zijn leven voor jou heeft gegeven,
die jouw Verlosser is.
De Kerk is als een veldhospitaal,
zij is er om de wonden te verzorgen en te helen.

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407)

Zo moet de Kerk zijn, als een Moeder die er eerst
en vooral voor allen is, die eenieder respecteert en
opneemt, die Christus naar de mensen brengt
als hun Redder en Verlosser.

VERONICA DROOGT HET AANGEZICHT
VAN JEZUS AF

Paus Franciscus

VII

NIEUW LEVEN
Bokkingstraat 11 (Hoek Julianaweg)

Het is nou eenmaal zo gegaan.
Verwijten over en weer. Verschrikkelijk. Onmenselijk.
En waarom eigenlijk?
Soms neem je afscheid, zegt:
“Tot morgen, morgen zien we elkaar weer”.
Tot die ene dag gaat komen, dan is er plotseling
geen morgen meer.

Als u de kerk binnengaat, bekijk dan ook de
kruiswegstaties van Joep Nicolas in de rechter
zijwand. De 7e statie bevindt zich even verderop
bij Nieuw Leven (Aannemersbedrijf
en Doe Het Zelfzaak), Bokkingstraat 11,
hoek Julianaweg. De statie staat voor het raam.
Verlaat de Mariakerk. Ga rechtsaf.
Blijf op het voetpad.

Afstand tot de volgende afbeelding: 150 meter

U BEZOEKT NU DE 7E STATIE.
Jij was mijn kleine vriend.
Je wilde alles weten en ik was trots dat ik je leren kon,
maar leerde meer van jou, vooral verwondering om al het
mooie dat ik door jouw ogen zag in wat wij samen deden.
Jij gaf mijn dagen glans,
ik kreeg opnieuw een kans om van het leven te genieten,
dankzij jou, mijn kleine vriend!

Ga vervolgens verder naar het Volendams
Museum, Zeestraat 41/hoek Julianaweg.
Ga het museum binnen. U ziet daar een Pieta.
U kunt ook het Volendams museum bezoeken.

Het doet me pijn dat je verdriet hebt
nu ik er niet meer voor je ben.
Ik hoop dat iemand je toch troosten kan.
Ik zal altijd aan je denken.
En dank voor je vriendschap en je trouw.
Mijn klein vriend, geloof me maar.
Je opa houdt ontzettend veel van jou.

JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE MAAL

Naar Mijn kleine vriend uit ‘Zaaien in tranen’.

Afstand tot de volgende afbeelding: 110 meter

HET VOLENDAMS MUSEUM
Zeestraat 41

Bid voor de vrouwen en mannen
die de zorg voor een gezin moeten missen;

Maria, over de gehele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen, maar of men U Ivoren Toren
noemt of Gulden Huis, vóór alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen, doe mij dan denken
aan wat U geleden hebt onder het kruis van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.
Toon Hermans

voor hen die zich niet meer welkom voelen in hun gezin,
voor hen die verdriet hebben over stukgelopen relaties;

Verlaat het museum.
Loop verder door de Zeestraat.
Ga voorbij het winkelcentrum Havenhof
(op de hoek Vakantie Xperts) rechtsaf naar de
Rokersgracht.

voor de moeders en vaders die zijn afgewezen,
die geen contact meer kunnen krijgen met hun kinderen;

Na ongeveer 50 meter vindt u aan uw linkerhand;
Rokersgracht 1.

dat zij niet verbitterd blijven,
dat zij het onrecht kunnen vergeven en

PIËTA

ROKERSGRACHT 1
• Rolstoeltoegankelijk

Gegroet dan Sterre der zee;
wij zijn verheugd dat wij u gedenken.
Bid altijd voor ons bij de troon van genade;
wees onze voorspreekster.
Bid met ons.
Bied onze gebeden aan aan Uw Zoon en Heer.
Nu en in het uur van onze dood.
Maria, wees gij onze hulp.
Gebed H. kardinaal John Henry Newman

MADONNA MET KIND

dat zij hun liefde voor de kinderen niet verliezen.

Afstand tot de volgende afbeelding: 170 meter

Wilt u waken als ik weg ben
en ze alleen ligt in de nacht.
Haar fiets een beetje sturen
in de drukte overdag.

Ga voorbij de Rokersgracht 1 linksaf naar
de Spieringstraat. U komt aan het eind van de
straat op het Pellersplein bij het verzetsmonument
met het Mariabeeld. Nederland viert dit jaar
75 jaar vrijheid.

Wieg haar slapend in uw armen
tot ze al haar dromen vindt.
En houdt u haar de komende tijd
nog een beetje uit de wind.
Zo nu en dan een hand
onzichtbaar op de wind,
die mocht ze eens verdwalen naar
mij de weg weer vindt.
Van Dik Hout

Afstand tot het Verzetsmonument: 100 meter

PELLERSPLEIN

Als er een God bestaat - waarom dan? Waarom overkomt juist Mij dit? is een vraag van alle tijden.
Het helpt niet om te denken: ‘ik was net op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats’.
Dat geeft nog geen zin en betekenis aan wat je overkomt. Als God almachtig is, waarom doet Hij niets?
Zinloos lijden en een almachtige en goede God – dat gaat toch niet samen?
Etty Hillesum* beschrijft in haar dagboek hoe ze met deze vragen worstelt.
*Op 7 september 1943 werd Etty Hillesum met haar ouders en haar broer Mischa door de nazi's
gedeporteerd naar concentratiekamp Auschwitz, waar ze op 30 november 1943 op 29-jarige leeftijd omkwam.
“Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst dat ik met brandende ogen slapeloos in het
donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me trokken.
Ik zal je één ding beloven God, een kleinigheidje maar: ik zal mijn zorgen voor de toekomst
niet als even zovele zware gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost enige oefening.
Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg. Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft,
maar ik kan van te voren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker:
dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf.
En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aan komt:
een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in de
geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen,
ze horen nu eenmaal bij dit leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording,
jij mag ons daar later voor ter verantwoording roepen.”
Uit: Etty Hillesum en het 'Waarom?" (uit Sporen van God)

Verlaat het Pellersplein. Ga voorbij Secret Feelings via de trap naar de Haven.
Op de Haven aangekomen gaat u direct linksaf naar Experience Volendam. Bent u aangewezen op een rolstoel
of bent u met de fiets, ga dan terug via de Rokersgracht 1. Ga rechtsaf via de Ventersgracht en voorbij Kruidvat
rechtsaf de Zeestraat in naar boven, naar de Haven. Aangekomen op de Haven gaat u rechtsaf naar Haven 154.
De afstand tot de volgende statie is 75 meter.

HET VERZETSMONUMENT

VIII

EXPERIENCE VOLENDAM
Haven 156

Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.

Weent niet over Mij, maar weent over uzelf.
… Want als men zo doet met het groene hout,
wat zal er dan met het dorre gebeuren?"

Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.
Als het onweer komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou?
Als de avond valt, en 't is mij te donker, mag ik dan bij jou?

U BEZOEKT NU DE 8E STATIE.
De 9e statie bevindt zich bij Foto Karels, Haven 68.
Verlaat Experience Volendam. Vervolg uw route
langs de Haven (water aan uw rechterkant).
U passeert diverse winkels en horecagelegenheden.
Er is voldoende gelegenheid om een stop in te
lassen. Op nummer 68, hoek Brugstraat, bereikt u
Foto Karels. De statie hangt in het zijraam.

Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt, en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen, als het…

JEZUS TROOST DE WENENDE VROUWEN
LUKAS 23:28-31

IX

FOTO KARELS
Haven 68

Je kunt niet leven zonder troost!
Troost is echter geen alcohol, geen slaappil, geen spuit,
die je slechts even verdoven om je daarna in een nog zwartere nacht te storten.
Troost bestaat niet in een vloed van woorden.
Troost is als een milde zalf op ‘n diepe wonde.
Troost is als een onverwachte oase in een grote woestijn,
die je weer doet geloven in het leven.
Troost is als een zachte hand op je hoofd die je tot rust brengt.
Troost is als een zacht gelaat vlakbij van iemand die je tranen begrijpt,
die luistert naar je gemarteld hart, die bij je blijft in je angst en vertwijfeling
en die je een paar sterren laat zien.

Phil Bosmans: Troost

De tekst is van Claudia de Breij,
de muziek van Rogier Wagenaar en Sander Geboers

Afstand tot de volgende statie: 150 meter

U BEZOEKT NU DE 9E STATIE.
Wilt u mijn handen, Heer,
om vandaag de armen en de zieken te helpen?
Heer, vandaag geef ik U mijn handen
Wilt u mijn voeten, Heer,
om wie een vriend nodig heeft, vandaag te bezoeken?
Heer, vandaag geef ik U mijn voeten.
Wilt u mijn stem, Heer,
om vandaag te vertellen van uw liefde aan wie dat nodig heeft?
Heer, vandaag geef ik U mijn stem.

De 10e statie bevindt zich bij
Banketbakkerij Zwarthoed, Meerzijde 30.
Verlaat Foto Karels en ga naar beneden via de
Brugstraat. Houdt links aan en volg de Meerzijde
(water aan uw linkerkant).
Banketbakkerij Zwarthoed komt u van zelf tegen.
De statie staat voor het raam.

Wilt u mijn hart, Heer,
om vandaag werkelijk iedereen te beminnen?
Heer, vandaag geeft ik U mijn hart.
Moeder Teresa (1910-1997): Vandaag geef ik het U.

JEZUS VALT VOOR DE DERDE MAAL

Afstand tot de volgende afbeelding: 90 meter

X

BANKETBAKKERIJ ZWARTHOED
Meerzijde 30

JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN BEROOFD

Blijf bij ons, Heer want het is avond en de dag is reeds ten einde.
Blijf bij ons en bij uw heilige Kerk.
Blijf bij ons aan de avond van deze dag,
aan de avond van ons leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen,
met uw woord en heilig sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van angst en beproeving, de nacht van twijfel en bekoring,
de nacht van eenzaamheid en verlatenheid,
de nacht van ziekte en smart,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons en bij onze broeders en zusters in de vreemde
bij allen die ons dierbaar zijn, bij de gevangenen en vermisten,
bij de vluchtelingen en ontheemden,
bij allen, die moedeloos en terneergeslagen zijn.
Blijf bij ons, bij onze gezinnen en families en bij al uw gelovigen
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

MATTHEUS 27:35, MARKUS 15:24, LUKAS 23:34, JOHANNES 19:23-24, PSALM 22:18-29

Naar Maarten Luther (1483 - 1546)

Jezus of Barabbas
Elke dag weer moet ik kiezen: Jezus, ofwel Barabbas.
’t Gaat om winnen of verliezen, om wat kómt of om wat wàs.
Steeds weer moet ik antwoord geven op die vraag,
zo klemmend groot:
Wil je door de dood naar ’t leven, of door ’t leven naar de dood?
Nel Benschop

HET LINGERIEHART
Edammerweg 3

Je ziet het dagelijks op de TV. Mensen op de vlucht.
Geen dak boven hun hoofd. Geen eten en drinken.
Zelfs geen kleren om zich te beschermen

En als ik ga terwijl jij hier nog bent...
Weet dan dat ik verder leef, vibrerend in een andere dimensie achter een sluier voor jou verborgen.
Je zult mij niet meer zien, maar heb vertrouwen.
Ik wacht op de tijd dat wij weer samen kunnen zijn,ons van elkaar bewust.
Tot dan, geniet ten volle van het leven. En als je mij nodig hebt, fluister mijn naam dan in je hart,
......Ik zal er zijn.

tegen hitte en kou.

U BEZOEKT NU DE 10E STATIE.
Vervolg uw wandeling op de Meerzijde naar de
Edammerweg. Ga voor de brug rechtsaf.
U vindt op de Edammerweg aan uw rechterhand
meteen Het Lingeriehart. In de etalage ziet u
een tableau van ‘Het Laatste Avondmaal’.

Afstand tot de volgende statie: 50 meter

De 11e statie bevindt zich bij
Dreamstyle Lingerie, even verderop,
Edammerweg 8, hoek Bootsmansteeg.
De statie hangt in het raam.

Vincentius zei tegen zijn volgelingen: "Ik geef je als
klooster de straat, als cel de ziekenkamers, als kapel
de parochiekerk, als slot de gehoorzaamheid en als
sluier de ingetogenheid."
En ook: "Je verliest er niets bij, wanneer je het
gebed of de Eucharistie moet verlaten om naar
de armen te gaan, want je gaat naar God als je de
armen gaat dienen".
Sint Vincentius a Paulo

Afstand tot de volgende statie: 50 meter

XI

DREAMSTYLE LINGERIE
Edammerweg 8

U BEZOEKT NU DE 11E STATIE.
Het kruis is een groots teken. Mij spreekt het het sterkst

De 12e statie bevindt zich in Het Chocoladehuys,

aan als ik er stilzwijgend tegenover sta. Alleen maar

Sint Jozefstraat 23. Vervolg uw wandeling op

kijken… dan is de hele ruimte gevuld. Ik kan je vertellen

de Edammerweg en ga na ongeveer 50 meter

hoe dat gegaan is. Ik had een kruis gekregen van de broer
van Godfried, Jan Bomans. Toen ik hier kwam wonen heb

Soms ervaar je dat je geen kant meer uit kunt.
Help ons elkaar ruimte te geven zodat ieder
van ons kan groeien, zich kan verbeteren.

bij Pearle Opticiens, Edammerweg 14, rechtsaf

ik het zomaar ergens opgehangen, hier bovenaan de trap

naar beneden richting Sint Jozefschool.

in de hal. Elke dag als ik naar beneden kom zie ik het. Als

U ziet Het Chocoladehuys aan de rechterkant op

ik ’s avonds naar bed ga, zie ik het weer. Op een dag kwam

de hoek C.J. Conijnstraat/Sint Jozefstraat.

ik de trap af en ik zag het kruis. Ik bleef staan… en toen ik
even niets zei, leek de hele ruimte van stilte vervuld… God

De statie staat voor het raam.

is geen menselijk gesproken woord, God is stilte.

JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

Toon Hermans

MARKUS 15:24, LUKAS 23:33, JOHANNES 19:18

XII

Afstand tot de volgende statie: 80 meter

HET CHOCOLADEHUYS
Sint Jozefstraat 23

Goede Vrijdag is niet de donkerte die
onvoorwaardelijk moet wijken voor het licht.

Engelen zendt Hij alle dagen om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven, geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven, rust aan de oever van een beek.
Gedeelte uit: In Gods Schaduw (Jan Duin)

Het is de dag, waarop de mens geworden God,
de persoon geworden liefde,

U BEZOEKT NU DE 12E STATIE.
De 13e statie bevindt zich in het Religieuze Winkeltje,
Doolhof 76. Verlaat Het Chocoladehuys en vervolg
uw wandeling via de C.J. Conijnstraat.
Ga voorbij nummer 5 rechtsaf de Sijmen Molstraat
in naar de Meerzijde. Ga op de Meerzijde linksaf
en steek de eerste brug over.

wordt omgebracht door mensen,

U komt nu op het Doolhof.

die goden willen worden.

Na ongeveer 40 meter ziet u het Religieuze Winkeltje.
De statie hangt in het raam rechts van de ingang.

Dietrich Bonhoeffer

JEZUS STERFT AAN HET KRUIS
MATTHEUS 27:50, MARKUS 15:37, LUKAS 23:46, JOHANNES 19:30

Afstand tot de volgende statie: 220 meter

XIII

Dit ene weten wij en aan dit ene houden

en smart adelt het gemoed.

we ons vast in donkere uren:

Maar mijn wens is dat je in je hart

U BEZOEKT NU DE 13E STATIE.
De 14e statie bevindt zich in
art hotel Spaander, Haven 15-19.
Spaander is eenvoudig te bereiken.
U kunt via verschillende trappen op
verschillende plaatsen naar de Haven lopen.
De statie in art hotel Spaander staat

de gouden herinnering bewaren

in de nabijheid van de receptie.

HET RELIGIEUZE WINKELTJE
Doolhof 76

Niet dat geen enkele wolk van smart over je zal komen,
niet dat je levensweg één lang pad over rozen zal zijn,
niet dat je ooit een traan van spijt zult vergieten.
Nee, dat alles wens ik je niet.
Want tranen zuiveren het hart

Er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren.
En wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.
Henriëtte Roland Holst

mag van elke rijke dag.
Mijn wens voor jou is:
dat er steeds mensen mogen zijn
die de hand reiken als het moeilijk is.
dat in elk uur van vreugde én verdriet,

JEZUS WORDT VAN HET KRUIS AFGENOMEN

vrede en troost je mogen vergezellen.

LUKAS 23:53, JOHANNES 19:38

Ierse zegenwens

XIV

ART HOTEL SPAANDER
Haven 15-19
• Horeca aanwezig
• Rolstoeltoegankelijk
• Invalidentoilet
• Parkeergelegenheid

Gedenk nu de aarde opengaat
het kind, dat leefde in zijn gelaat
en dat de lei heeft volgeschreven.
God alleen wist dat hij nadien
de grote nieuwe brug wou zien.
De engelen gaven vrijgeleide
Hij is reeds aan de overzijde.

Afstand tot de volgende statie: 100 meter

dat elke gave die God jou schonk groeien mag.

Alles is voorgoed gedaan
Als jij er klaar voor bent
'k Heb aan je zijde gestaan
Mijn God, ik heb je graag gekend.
Ik blijf nu hier jij gaat naar daar
En daar is niet zover van hier
We spreken af, ik weet niet waar
En daar ontmoeten we elkaar.
Zonder jou tikt de klok even snel
Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid,
jij moet nu gaan
Weet dat je in m'n hart
altijd blijft voortbestaan.

JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD

Slaap zacht, je hebt het verdiend
Je vocht tot aan je laatste zucht
En ga, ga nu m'n vriend
En droom voor eeuwig opgelucht

MATTHEUS 27:59-60, MARKUS 15:46, LUKAS 23:53, JOHANNES 19:42

Clouseau - Afscheid Van Een Vriend

Als u rolstoelafhankelijk bent, ga dan via het Doolhof
terug naar de Meerzijde. Volg de Meerzijde (het water
links) en ga via de Brugstraat naar boven naar de Haven.
Ga bij Eetcafé ‘t Havengat

linksaf. U vindt art hotel

Spaander aan de rechterkant na ongeveer 300 meter.

U BEZOEKT NU DE 14E EN LAATSTE STATIE.
De kruiswegwandeling is hiermee ten einde.
U bent in art hotel Spaander van harte welkom.
Wij danken u hartelijk voor uw deelname.
Wij stellen een reactie, via vermelding in het
boek in Spaander of in de kerken of via een
bericht via de sociale media, op prijs.
www.kerkvolendam.nl
e-mail: info@kerkvolendam.nl
Tag onze Facebookpagina;
. KruiswegVolendam
en gebruik de hashtag: #voorwieloopjij

We wensen u mooie Paasdagen en wat ons
betreft, een Zalig Pasen. Hopelijk tot ziens.

Het is zo stil en wit dit rusten.
Zo slapen enkel Gods gekusten,
zo vredig licht en grondloos diep.
De tijd valt lang voor hen die waken.
Maar God zal samen wakker maken,
die Hij gescheiden tot zich riep.
Willem de Mérode
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