
De diensten in juli en augustus in de Doopsgezinde kerk aan 
de Koningsweg 12 te Alkmaar.   

Collectedoel: 
1 juli 2018, 10.00 uur 
Zr. Rinske Phaff    Inloophuis Almere 
8 juli 2018, 10.00 uur 
Ds. Rien Erkelens      Stichting COME 
15 juli 2018, 10.00 uur 

Br. Anne de Jong      Stichting COME 

22 juli 2018, 10.00 uur 
Ds. Rien Erkelens     Hospice Alkmaar 
29 juli 2018, 10.00 uur 
Ds. Louise Pondman     Hospice Alkmaar 
 
5 aug 2018, 10.00 uur 
Ds. Ruth Hoogewoud – Verschuur            Dopersduin 
12 aug. 2018, 10.00 uur 
Br. Jasper Pondman          Stichting Noorder Vermaning 
19 aug.2018, 10.00 uur 

Ds. Louise Pondman          Stichting Noorder Vermaning 
26 aug. 2018, 10.00 uur 

Ds. Ineke Reinhold           Open Doors 
 
2 sept. 2018, 10.00 uur 
Zr. Hilda Wouwenaar    Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling 
9 sept. 2018, 10.00 uur 
Ds. Louise Pondman  Doopsgezind Wereldwerk
 Introductie Jaarthema 
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Een Vrouw en een Engel 

 

Hoe roep je twijfel op tijdens een theatervoorstelling? Dat 

was toch de uitdaging voor theatermaakster Anne Roos Rosa 

de Carvalho? Geïnspireerd en geïntrigeerd door het gedicht 

van Toon Tellegen (vooral bekend als kinderboekenschrijver). 

In een kerkzaal waarin mensen elkaar op zondagen door-

gaans opzoeken voor stilte, bezinning en geloofsinspiratie. 

Een kerkzaal die min-of-meer verbouwd moest worden om 

de voorstelling goed tot haar recht te laten komen. Spannend 

pakte het uit! Mooi gedaan, met vooral veel stof tot naden-

ken. Twijfel dus. Theater-criticus Sander Janssens schrijft in 

Het Parool over “een sympathiek voorbeeld van theater als  

kerkdienst. Met gebruikmaking van vechtdans, live-muziek en 

geluidseffecten.” En ook over het videomateriaal waarin o.a. 

Louise Pondman reageert op de thema’s uit het gedicht.  

Op vrijdag 8 juni is het de bijzondere voorstelling in het kader 

van Project Geestdrift. Inclusief een zinnig nagesprek met 

Anne, geleid door Laura Simonse. En met een drankje en een 

hapje. In het voorprogramma in de Mennozaal zingen we 

samen ‘Hou vol, hou vast’ van Bløf en luisteren we naar de 

bijdragen van Anne de Jong, Annabel de Graaf en Marjolijn 

Robben. Al met al een prachtige ervaring. En wat geweldig 

dat we in Alkmaar over accomodaties beschikken om een 

dergelijke ‘happening’ mogelijk te maken. En niet in de laat-

ste plaats dankzij de inzet van onze vrijwilligers. De deuren 

van de Doopsgezinde Kerk in Alkmaar stonden wijd open. En 

velen hebben genoten.   

                          Annie Knijnenberg 
 

 



 

 

  

Deo Vacare / Vrij voor God 

 
De warmte van de zon, de zomeravonden die er al zijn geweest 

en de onstuitbare groei en bloei alom; alles wijst op de zomer en 

de daarbij horende vakantie. In de spreuk Deo Vacare verwijst 

Vacare naar ons woord vakantie. De spreuk staat boven de 

ingang van de abdij in Egmond Binnen. Als je door die grote 

deur gaat laat je als het ware de wereld achter je en alle druk 

van de dagelijkse dingen. Je komt er tot rust en tot jeZelf. Eigen-

lijk zoeken we dat ook in onze vakantie. Je komt los van alles 

wat je dag in dag uit moet doen: je werk, boodschappen, huis-

houden en alle andere verplichtingen. Ik weet nog dat ik vroeger 

hals reikend uitkeek naar die vrije weken. 

Nu werk ik, zoals velen van ons, niet meer. Vakantie in de vorm 

van een lang weekend of een midweek is te organiseren op 

bijna ieder moment in het jaar. Ik ben dan blij met de oppas in 

huis voor poes, planten en post. Wel met een beetje moeite, om 

alles wat mijn zorg en liefde heeft in andere handen te laten. Het 

zelfde voelde ik ook in de weken waarin de theatergroep met 

Anne Roos Rosa de Carvalho in onze ‘woning’ huisde. Wordt 

alles wat van waarde voor ons is in en om de kerk wel met de 

nodige zorg omringd? Je hoorde de creativiteit borrelen en er 

‘ontstond’ van alles. Is er dan ook nog oog voor het zorgvuldig 

omgaan? In een nagesprek bij de koffie op 6 mei heeft Anne 

verteld over haar gedachten rondom het gedicht van Toon Tel-

legen. Zij maakte ons deelgenoot van de misschien heftige ge-

luidseffecten en vechtscenes. Daar waren we dus op voorbe-

reid. Niet op de metamorfose die onze kerkzaal zou ondergaan. 

Niet iedereen was daar gerust op en sommigen wilden liever 

niet kijken hoe het eruit zag. Ik vind dat niet zo vreemd. Besefte 

eigenlijk daardoor dat ik de door brand beschadigde kerk in 

Limmen onbewust vermeed. Het doet pijn een zo geliefde plek in 

een ‘ontkroonde’ staat te zien. Ontzettend blij ben ik dan ook 

met alle vrijwilligers rondom br. Kees Knijnenberg, die zorgden 

voor een goed verloop gedurende het festival van Karavaan. 

Met name br. Dik Blokker heeft de zorg voor het interieur van 

ons gebouw nooit uit het oog verloren (bv. bij het bouwen van 

de houten tribune bovenop de kerkbanken.) Zoals u in de Be-

richten uit de kerkenraad kunt lezen zullen we de hele organisa-

tie van dit grootse spektakel evalueren. Dat vraagt een ‘open 

mind’ in de zin van het naar de persoonlijke belevingen, zonder 

oordeel, van harte luisteren: Deo Vacare. 

Joke Bakker 
 

 

 

NBG Leesrooster, Juli 2018. 
zondag 1 juli Job 42:1-17 Happy end 

maandag 2 juli Marcus 4:21-34 Oogsttijd 

dinsdag 3 juli Marcus 4:35-41 Tegen de storm 

in 

woensdag 4 juli Marcus 5:1-20 Bezeten 

donderdag 5 juli Marcus 5:21-34 Het bloed 

stroomt niet meer… 

vrijdag 6 juli Marcus 5:35-43 Het bloed 

stroomt weer! 

zaterdag 7 juli Psalm 123 Oogopslag 

zondag 8 juli Marcus 6:1-13 Een profeet in 

zijn vaderstad 

maandag 9 juli Marcus 6:14-29 Dodendans 

dinsdag 10 juli Marcus 6:30-44 Geen rust ge-

gund 

woensdag 11 juli Romeinen 14:1-12 Plicht van de 

sterkste 

donderdag 12 juli Romeinen 14:13-23 Overtuigings-

kracht 

vrijdag 13 juli Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 

zaterdag 14 juli Efeziërs 1:1-6  Voorbestemd 

zondag 15 juli Efeziërs 1:7-14 Gemerkt 

maandag 16 juli Efeziërs 1:15-23 Dankbaarheid 

dinsdag 17 juli Psalm 14 Dwaasheid 

woensdag 18 juli Klaagliederen 1:1-11 Jeremiade 

donderdag 19 juli Klaagliederen 1:12-22 De HEER straft 

vrijdag 20 juli Klaagliederen 2:1-12 Donkere tijden 

zaterdag 21 juli Klaagliederen 2:13-22 De straf was 

niet onverwacht 

zondag 22 juli Klaagliederen 3:1-39 Wanhoop en 

hoop 

maandag 23 juli Klaagliederen 3:40-66 Gebed uit de 

diepte 

dinsdag 24 juli Klaagliederen 4:1-22 Leed, maar 

geen leedvermaak 

woensdag 25 juli Klaagliederen 5:1-22 Er komt een 

eind aan de ellende 

donderdag 26 juli Rechters 1:1-21 Veroveringen 

vrijdag 27 juli Rechters 1:22-36 Strijd 

zaterdag 28 juli Rechters 2:1-5 Jammerplaats 

zondag 29 juli Rechters 2:6-15 De geschiede-

nis herhaalt zich 

maandag 30 juli Rechters 2:16-23 Rechterlijke 

macht 

dinsdag 31 juli Rechters 3:1-6 Wie zijn je 

vijanden? 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bloemen en Collecten 
 Eigen gem. Extra collecte AED 

13-05 Zr. M. Bakker     8,80  25,90 

20-05 Ds. L. Pondman   64,40  57,85 

27-05 ARK dienst 

03-06 Zr. D. Smit   56,45  44,90 

10-06 Zr. J. Kleijn   53,35  42,50 35,00 

17-06 Br. J. Woudstra   34,85  35,25 40,00 

 

Gesprekskring  
De Gesprekskring Bergen-Schoorl werkte tot nu toe aan de hand van de map die uitgegeven werd door de Gemeenschap voor Doops-

gezind Broederschapswerk. Carolien Cornelissen was één van de samenstellers. In onderling overleg hebben we besloten de Kring een 

andere opzet te geven. Per keer zal één van onze leden een voor hem/ haar interessant onderwerp uitzoeken (bijvoorbeeld uit een 

kranten artikel) en dit ter discussie stellen.  

  



 

  
NBG Leesrooster, Augustus2018. 
woensdag 1 augustus Efeziërs 2:1-10 Opstanding 

donderdag 2 augustus Efeziërs 2:11-22 Medebur-

gers en gezinsleden 

vrijdag 3 augustus Rechters 3:7-11 Oorzaak en 

gevolg 

zaterdag 4 augustus Rechters 3:12-31 Verlos-kunst 

zondag 5 augustus Efeziërs 3:1-13  Vrije toe-

gang 

maandag 6 augustus Efeziërs 3:14-21 Perspectief 

dinsdag 7 augustus Rechters 4:1-16 Sterke vrouw 

woensdag 8 augustus Rechters 4:17-24 Vastgepind 

donderdag 9 augustus Rechters 5:1-11 Tweestem-

mig lied 

vrijdag 10 augustus Rechters 5:12-22 Heldinnen-

dicht 

zaterdag 11 augustus Rechters 5:23-31 De vijand 

geveld 

zondag 12 augustus Efeziërs 4:1-16 Liefde en 

verdraagzaamheid 

maandag 13 augustus Efeziërs 4:17-24 Word nieuw 

dinsdag 14 augustus Efeziërs 4:25–5:2 Verandering 

woensdag 15 augustus Efeziërs 5:3-20 Positieve 

houding 

donderdag 16 augustus Marcus 6:45-56 Waterloop 

vrijdag 17 augustus Marcus 7:1-23 Onreinheid 

komt van binnenuit 

zaterdag 18 augustus Marcus 7:24-30 Kruimels 

zondag 19 augustus Rechters 6:1-10 Eigen schuld 

maandag 20 augustus Rechters 6:11-24 Offer van 

een bange held 

dinsdag 21 augustus Rechters 6:25-40 Tekens 

woensdag 22 augustus Marcus 7:31-37 Gebarentaal 

donderdag 23 augustus Marcus 8:1-13 Vermenig-

vuldigen en delen 

vrijdag 24 augustus Marcus 8:14-26 Zuurdesem 

en onbegrip 

zaterdag 25 augustus Efeziërs 5:21-33 De basis is 

liefde 

zondag 26 augustus Efeziërs 6:1-9 Ken je plaats 

maandag 27 augustus Deuteronomium 1:1-8 Op herhaling 

dinsdag 28 augustus Deuteronomium 1:9-18 Staatsinrichting 

woensdag 29 augustus Deuteronomium 1:19-33 Woestijnreis 

donderdag 30 augustus Deuteronomium 1:34–2:1  Luisterhouding 

vrijdag 31 augustus Deuteronomium 2:2-15 Omtrekkende bewegingen 

 

Het AZC in Alkmaar sluit, Het Alkmaar Freedom 
house gaat door! 
Het was even schrikken toen het bericht kwam dat het AZC 

deze zomer haar poorten sluit. Hoe moet het nu verder met het 

AFH? Het uitgangspunt bij de start van het AFH was immers dat 

het een project van drie jaar zou zijn, gelijk aan de bestaans-

duur van het AZC? Op dit moment draait het AFH twee jaar.  

Over de toekomst van het AFH hebben organisatoren én  vrij-

willigers grondig nagedacht. Inmiddels bleek ook dat status-

houders, die niet meer in het AZC wonen, hun weg naar het 

AFH hebben gevonden. Op dit moment vormen zij al de groot-

ste groep van tussen de 20 en 30 bezoekers per middag.  

Er is besloten om in ieder geval tot 1 juni 2019 door te gaan met 

het AFH. Dit is afhankelijk van de beschikbare gelden. Het is 

ook afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat de bezoekers wil 

blijven helpen met het leren van de Nederlandse taal en daar 

waar nodig bijstaan met goede raad en praktische ondersteu-

ning,  zoals dat nu ook gebeurt. Daar hebben we vertrouwen in 

en tegelijkertijd doen we een beroep op u om te kijken hoe u 

hieraan kunt (blijven) bijdragen. Wanneer u zich wilt aanmelden 

als vrijwilliger (of eerst wilt kijken of het iets voor u is): loop ge-

rust binnen. Het AFH is elke werkdag open van 14.00 – 16.00 

uur in de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2. Informatie kan ook 

worden gevraagd via: info@alkmaarseraadvankerken.nl. 

Ria de Rijke 
Projectleiding AFH 

 

OPEN MONUMENTENDAG  
zaterdag 8 september 2018 
Ook dit jaar stelt de doopsgezinde gemeente Alkmaar het kerk-

gebouw open tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 

september. Dit maal geen speciale activiteiten maar ‘gewoon’ 

open van 10:00– 16:00 uur. Er is hulp nodig als gastvrouw/-

heer voor ontvangst, om rond te leiden, toezicht te houden of 

voor verzorging van koffie/thee. Ook bij het klaarzetten van de 

zalen, en bij opruimen na afloop is hulp welkom. Antoinette 

Hazevoet neemt de coördinatie weer op zich en zou graag vóór 

1 juli weten wie bereid is om te helpen.   

Mail naar hazevoet@gmail.com of bel 072 509 52 61 of mo-

biel: 06 245 80 251. Aanmelden bij het bureau kan ook:  072 

512 3864 / info@doopsgezind-alkmaar.nl 

 

Dank 
Zondag 13 mei verraste Joke ons met de bloemen van de kan-

sel. Ook kregen wij een pinkstergroet vanuit Dordrecht. Het 

voelt goed dat er aan ons gedacht wordt. We ervaren het als 

een grote steun.  

Marja Bakker en Frits Rooseboom (overleden op 3 juni) 

Een Pinkstergroet uit Dordrecht. 
Het was vlak voor Pinksteren dat zr. Hermien Koornneef bij ons 

op bezoek kwam en ons namens de Dordrechtse Doopsgezin-

den een pakje bracht. Daarin zaten een foto van de Dordrech-

tenaren, een paar prachtige placemets en -niet te vergeten- 

een kaart met de vredesduif, gemaakt op een zorgboerderij.Een 

prachtige pinkstergroet. Wij waren zeer geroerd. 

Petra en Gerrit Klein. 

 
 

Berichten uit de kerkenraad 
Het zal u niet ontgaan zijn dat sinds 25 mei de nieuwe wet Alge-

mene verordening gegevensbestanden (AVG) in werking is getre-

den.  Via de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)  hebben wij 

een Model Privacyverklaring ontvangen. Welke gegevens wij van 

u bewaren, staat beschreven in die Privacyverklaring. Iedere DG 

gemeente is verplicht maatregelen te treffen om op een veilige en 

bewuste manier met uw gegevens om te gaan. In onze gemeente 

benaderen we nog een lid/vriend die coördinator gegevensbe-

scherming wil zijn. De coördinator heeft tot de taak toe te zien op 

naleving van de maatregelen en is aanspreekpunt. . De AED hangt 

in de Mennozaal en hopelijk hoeven we deze niet te gebruiken!  

Maar fijn dat het er is en…. om uw dankbaarheid te tonen, kunt u 

een bijdrage stoppen in het kastje dat br. Wiebe van Slooten 

gemaakt heeft: eerst gebruikt voor donaties voor ons restauratie-

fonds nu in hergebruik voor de AED! (vervolg op volgende pagina) 

mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl
mailto:hazevoet@gmail.com
mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
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Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente 

Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,  

tel. 072-512 38 64,  

e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl 

 

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag 

en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor: 

 alle zaken betreffende de gemeente en 

het gemeenteleven; 

 afspraken met de predikant; 

 vervoer naar kerkdiensten op zondag 

(aanmelden voor vrijdagmorgen); 

 melden van ziekte en/of opname in het 

ziekenhuis. 
 
Postadres:  Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar 
 
Verhuur gebouwen:  

P. Bras, tel. 072-7851081 

p.bras7@upcmail.nl 
 
Bezoek ziekenhuizen:  

Louise in ’t Veld, tel. 072-5401362  

Ria Bart, tel. 072-5611862 

Predikant: 
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948 

louise.pondman.de.wilde@gmail.com 

 

Kerkenraad:  

Voorzitter: J. Bakker,  tel. 072-5335883 

jokebakker-5@ziggo.nl 

Penningmeester: H.M.  de Jonge, tel. 072-56120 63 

h.jonge6@upcmail.nl 

Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036,  

wouwenaar1@live.nl   

Vicevoorzitter: H.J.  Koornneef, tel. 072-5818329 

h_koornneef@hotmail.com 

Lid: Vacant  

 

 

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden,  

tel. 072-512 89 65, wijngaarden10@zonnet.nl 

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,  

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar) 
 

Ledenadministratie: Esther in ’t Veld,  

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com 

 

Berichten uit de kerkenraad (vervolg) 
Onze voorganger, Louise Pondman, heeft vakantie en is 16 juli weer 

beschikbaar voor onze gemeente. Mocht u (pastorale) hulp nodig heb-

ben dan kunt u contact opnemen met zr. Hermine Koorneef, telefoon: 

072-5818329 of mailen: h_koornneef@hotmail.com. En bent u een 

beetje bekomen van alle aanpassingen in onze kerkzaal (hulde aan br. 

Dik Blokker) en drukte rondom de Vermaning t.b.v. de voorstelling: ”Een 

vrouw en een Engel”  door  Anne Roos de Carvalho? Het waren intense 

dagen voor alle betrokkenen!  Ca. 500 betalende bezoekers en vrijwil-

ligers hebben de Karavaan muziektheater voorstelling gezien waarvan 

80 op de avond van 8 juni met het aanvullend (lokaal) programma in het 

kader van Project Geestdrift. Zowel kerkenraad als het team Project 

Geestdrift is zich bewust dat de vele aanpassingen vragen heeft opge-

roepen. Het is goed om met elkaar te evalueren. Team Project Geestdrift 

nodigt u uit om zaterdagmorgen 7 juli 2018 in de Mennozaal om 10.30 

uur te komen napraten en van gedachten te wisselen over mogelijke 

vervolgactiviteiten van Project Geestdrift. De grote schoonmaak is nog 

niet van de grond gekomen. Er moet wel het één en ander gebeuren. Br. 

Hans de Jonge heeft bij Karin Simpson geïnformeerd welke data zij ter 

beschikking heeft om aan de klus te beginnen. Zodra we een datum  

hebben, hopen we met Karin en een ploegje vrijwilligers aan de slag te 

gaan! U hoort er nog van! Het bureau heeft al een tijd problemen met de 

computer en het kopieerapparaat. Het gaf veel ergernis. Er is besloten 

tot aanschaf van nieuwe apparaten. Bureaumedewerkers uiteraard blij. 

Ook het aanschaffen van een nieuwe telefoon met antwoordapparaat  

zit in de planning! Br. Hans de Jonge en zr. Carla van Wijngaarden 

hebben heel veel tijd besteed om de weg vrij te maken voor de transitie 

naar Stichting Menno Fund. De Stichting Menno Fund bestaat uit beleg-

gingen die volledig als duurzaam worden gekwalificeerd. Op 1 juli  

hoopt de kerkenraad dat alles geregeld is en dan zullen br. Hans de 

Jonge en zr. Carla van Wijngaarden een zucht van verlichting slaken! 

Op 24 juni om 15.00 uur bent u van harte uitgenodigd om een orgelcon-

cert op het geheel herstelde orgel van de Lutherse kerk bij te wonen. Na 

afloop is er een collecte. De jaarlijkse oecumenische viering op 27 mei in 

de Grote Kerk, als afsluiting van de Week van de Oecumene, was een 

groot succes.  Mooie teksten, prachtige liederen o.a. gezongen door het 

projectkoor en natuurlijk de hele entourage van de Grote Kerk zorgden 

voor een betekenisvolle ervaring!  De data voor de DoReLu films voor 

volgend jaar zijn nu al bekend: 22 januari met de film Youth , 19 februari 

met de film over Jane Goodall en 19 maart met de film Le Grand Voy-

age. In de maand juli vergadert de kerkenraad niet. Even pauze. De 

eerstvolgende vergadering is op 1 augustus en dan gaat het weer met 

volle kracht vooruit! Denkt u nog even aan de datum van 23 september? 

Dan is er een extra ledenvergadering over de aanpassingen van ons 

reglement. U krijgt op tijd het concept reglement in uw mailbox en wie 

geen internet heeft, kan een exemplaar bij het bureau opvragen! 

 

Activiteiten in Juli, Augustus en September: 

 
07-07 10.30 Evaluatie bijeenkomst Project Geestdrift

                                     Mennozaal 

01-08 09.30 Kerkenraad Kerkenraadskamer 

03-09 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 

04-09 14.00 Kring Bergen/Schoorl 

05-09 09.30 Kerkenraad Kerkenraadskamer 

05-09 14.00 Ontmoetingskring Kerkenraadskamer 

08-09 10.00 Monumenten dag 

10-09 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 

12-09 10.00 Waardse leeskring 

12-09 20.00 Mennonights 

17-09 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 

18-09 10.00 Kring Heiloo 

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de con-

tactpersonen: 

Kring Bergen - Schoorl 

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 

5812361, hartleers@planet.nl 

Kring Heiloo 

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 

5333287 

Mennonights 

informatie en opgave : fam. In ’t Veld 072 5401362  

Waardse Leeskring 

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036,  

wouwenaar1@live.nl  

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 13 augustus 

2018 
Redactie Op Weg: zrs. Joke Bakker, Agnes van Menen, 
Jeanne Kleijn-Seijffer en brs. Hans de Jonge, Kees Knij-
nenberg, Klaas Sabel.  
Opmaak Nieuwsbrief: Jan Bart 

 

Denk nu niet: ”ach, een reglementsherziening heeft niet zo mijn 

belangstelling. Ik kom niet”.  Het is juist wél belangrijk dat u komt!! 

We zijn toch SAMEN gemeente? 

Anneke Struijf, notulist kerkenraad. 
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