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Edam bevindt zich langs de N247 tussen Amsterdam en Hoorn. 
Neem de afslag Edam-Noord (rotonde), sla rechtsaf de Noorderbrug 
over en u ziet de Grote Kerk direct aan uw linkerhand liggen. 
Deze straat heet de Matthijs Tinxgracht. Hoofdingang onder de toren.
Het is vaak moeilijk parkeren in Edam (denk om uw parkeerschijf!), 
maar als u het niet erg vindt om een klein stukje te lopen, dan vindt u 
parkeermogelijkheden op het industrieterrein aan de andere kant van 
de N247 (ter hoogte van Multimate), of rechts voor de Noorderbrug, 
of  binnen de bebouwde kom (rij via de Lokkemientjesweg richting 
Groenland). Kijk voor meer informatie op Google Maps .

Grote Kerk Edam
Grote Kerkstraat 59
1135 BE Edam
www.grotekerkedam.nl

De mens op aarde, in zijn relatie met die grote, ongrijpbare wereld 
om ons heen, zoekend, vindend - het licht, elkaar, het andere: 
kosmos, engel, mens, dier... daartussen bewegen wij ons.

Op zondag 18 september om 15:00 uur  nodigt de Stichting
Kerkelijke Monumenten Edam u uit voor de vernissage van de door 
7 kunstenaars samengestelde expositie

KoSMoS, EngEl, MEnS, DiEr
schilderijen en tekeningen, beelden/objecten, foto’s, video-installatie

Programma: Initiatiefneemster Janneke Rosenbrand vertelt hoe ze 
op het idee van KOSMOS ENGEL MENS DIER kwam en stelt de 
kunstenaars voor. Voor deze opening hebben de zangers Jaap de 
Kwaasteniet en Roswitha Commandeur het lied ingestudeerd dat in-
spiratiebron was. Ze gaan daarbij van laag tot (heel)hoog. 
Arrangement van Jaap, die het zingen muzikaal begeleidt met een 
draaiorgel! Er komt gelegenheid tot meezingen maar DAT HOEFT 
NIET. Kunsthistoricus Rob Zijlma speecht alle eindjes aan elkaar en 
legt zo kosmische en kunstzinnige verbanden. Onno van Lith en
Simone Thomasse van Uitgeverij Idrie zullen het boek met gelijk-
namige titel presenteren, waarna we, onder het genot van een aards 
hapje/drankje (niet gratis) u hopen te mogen begroeten.

Locatie: grote Kerk, hoofdingang Matthijs Tinxgracht te Edam, 
toegang gratis. Zie hieronder routebeschrijving en parkeerinformatie.


