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Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Openbaring 21:1...

...en toen opende de hemel zich voor hem 
en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 

En uit de hemel klonk een stem: 
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

Matteüs 3: ...16-17
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kribbig
Afscheid nemen van een stoel waarop je 
jarenlang hebt gezeten en je kinderen hun 
verjaardagen op hebben gevierd doet pijn. Je
overweegt nog om bij Dorkas langs te gaan
maar weet dat die geen interesse heeft. Op 
zaterdagochtend ga je naar het grofvuildepot
van de gemeente om het trieste restant van die
eens zo glorieuze zetel in te leveren. Zo’n gang
naar de stort geeft een dubbel gevoel: er is de
opluchting dat je iets opgeruimd hebt en
tegelijkertijd is het gênant om te zien wat we als
welvarende Nederlanders weggooien. (De
Cubaanse economie bijvoorbeeld zou een
geweldige boost krijgen als zij een jaartje 
Nederlands grofvuil krijgen aangeleverd.)
Ook op immaterieel vlak wordt er dezer dagen
heel wat naar grofvuil gebracht. Wat opvalt is
het ogenschijnlijk gemak waarmee dat gebeurt.
In hoog tempo worden zaken als solidariteit,
begrip, samenwerken en respect afgedankt. 
Immers, deze ankers van menselijke beschaving
passen niet meer bij de nieuwe leer van het
geloof in het eigen-eerst. We worden geregeerd
door de angst te verliezen wat we hebben. Het
‘eigen volk eerst’ klinkt dan ook uit steeds meer
richtingen waarbij niet eens duidelijk is wat of
wie dat volk dan is. Verdragen en afspraken
lijken over hun houdbaarheidsdatum heen en
worden op basis van emoties en kortzichtige
motieven weggegooid. Niemand weet nog wat
waar is en het vertrouwen in alles en iedereen
holt achteruit. 
Er is veel geloof en nog meer verbeelding nodig
om in de huidige tijd de komst van een nieuwe
hemel en aarde te zien. Het lijkt er meer op dat
we van zo-goed-als-nieuw naar zo-goed-als-oud
gaan. 
En dan is daar dat feest rond de geboorte van
een kind. Niets is zo bemoedigend en 
ontroerend tegelijk als het zien van een nieuw,
verwachtingsvol wereldburgertje. Volkomen on-
schuld in volledige afhankelijkheid, niet in een
armzalige stalletje maar in een desolate wereld.
Wat zou het goed zijn als we de vermeende 
wijzen van nu langs die kribbe kunnen sturen.
Onze wake-up call wordt steeds luider en zal
hen als een ster van Bethlehem de weg wijzen.
Goud meenemen hoeft niet, mirre mag, maar
laat vooral in je gedrag zien dat je de morele
moed hebt om de ander echt in de ogen te
kijken. Zie wat was, is en komen gaat, strek je
hand uit en voel de gloed van het nieuwe leven.

Klaas Sabel

www.doopsgezind-alkmaar.nl

Inhoud pagina
kribbig 2
Als hemel en aarde elkaar raken... 3
Raakvlak 5
Fragmenten 7
Kappen met het kwaad 9
Nieuw mailproject: de Adventsmail 10
‘Wij willen vindbaar blijven‘ 11

De komende diensten in november, december en
januari in de Doopsgezinde kerk aan de 
Koningsweg 12 te Alkmaar

26 november 10.00 uur Ds. L. Pondman
Gedachtenis dienst

03 december 10.00 uur Ds. L. Pondman 
1e Advent en Avondmaal

10 december 10.00 uur Br. A. de Jong
2e Advent

17 december 10.00 uur Zr. H. Wouwenaar
3e Advent

24 december 10.00 uur Ds. L. Pondman
4e Advent

25 december 10.00 uur Ds. L. Pondman  
1e Kerstdag m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor

31 december Geen Dienst

7 januari 2018 10.00 uur Ds. L. Pondman
Herbergdienst

OpWeg
Kerstmis 2017, 48e jaargang, nr. 10
Redactie-contact: zr. Joke Bakker, 
telefoon 072-5335883, 
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Opmaak Kwartaaluitgave: Kees Knijnenberg;
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Inleverdatum kopij Op Weg jan-feb: 8 januari 2018

Bij het omslag: 
de Amerikaanse kunstenaar Daniel Holeman
wil met zijn werk het dierbaarste dat in ons is
wakker schudden en met geestdrift laten uiten.



Zo begint Johannes zijn Evangelie. Het zijn woor-
den die in veel kerken op de kerstmorgen gelezen
worden. Jezus is het vleesgeworden woord van
God volgens Johannes. Woorden die dingen laten
ontstaan. Woorden die leven scheppen. In de 
Bijbel vallen woorden en daden vaak samen. Het 
Hebreeuws kent zelfs maar één woord voor zowel
woorden als daden; ‘dabar’. ‘Dabar’, dat is een
woord dat geschied, een woord dat iets in bewe-
ging brengt, dat iets doet ontstaan of geboren laat
worden. Als wij de Bijbel openslaan bij Genesis,
dan begint het met een gedicht waarin een dichter
vertelt over het ontstaan van onze aarde, hij begint
elke strofe met: “En God zei:…” en dan is het er.
En God zag dat het goed was. Het is poëzie, geen
wetenschappelijke verhandeling of geschiedschrij-
ving. Aan de hand van de woorden van God
schetst de dichter ons een beeld van de wereld
zoals die volgens hem bedoeld is. Er ontstaat een
tuin waarin het leven goed is omdat hemel en
aarde er met elkaar in verbinding staan. In het
midden van de tuin staan twee bomen: de boom
van de kennis van goed en kwaad en de levens-
boom. 

Helaas de wereld blijft niet goed als de mens, on-
danks Gods waarschuwing, eet van de boom van
kennis van goed en kwaad. Het lijkt wel of de
kennis van goed en kwaad de mens vooral uit-
daagt om voor het kwade te kiezen. Er gaat van
alles mis. Mensen staan elkaar naar het leven. 
Volkeren staan op tegen elkaar. Mensen dwalen af
en aanbidden alle denkbare afgoden. De hemel
lijkt gesloten en onbereikbaar ver weg te zijn. Af
en toe gaat de hemel toch weer even open, op een
kier. Er zijn profeten die zich geroepen weten. Er
worden boden (engelen) naar de aarde gestuurd,
die de mensen weer op weg helpen, die nieuwe
perspectieven openen. Even gaat het weer goed,
maar mensen hebben van God een vrije wil gekre-
gen en die weten ze niet altijd goed te gebruiken.
God schiep de mens omdat Hij iemand tegenover
zich wilde die van Hem zoud houden. Gedwongen
liefde is geen liefde, dus gaf Hij de mens een vrije
wil om uit eigen beweging voor Hem te kunnen

Louise Pondman

Als hemel enaarde elkaar raken...
“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was
in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat be-
staat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt
in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” 
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kiezen. Kiezen betekent echter ook dat er een 
alternatief is, kiezen om je van God af te keren.
Dat is dan ook wat er keer op keer gebeurd, want
de alternatieven lijken vaak veel aantrekkelijker.
Maar schijn bedriegt en de mens lijkt niet snel van
zijn fouten te leren.

Dan besluit God dat het tijd is voor een nieuwe
mens, een nieuwe Adam. In Bethlehem wordt een
kind geboren, een zoon uit het geslacht van David.
Hij is de lang verwachtte, door Jesaja aangekon-
digde, Vredevorst, met de namen Wonderbare
Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader 
(Jesaja 9). De hemel gaat wijd open. Boodschap-
pers vliegen af en aan. Engelenkoren vullen hemel
en aarde met hun jubelzang: “Eer aan God in de
hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen
die Hij liefheeft.” God was klaar voor een nieuw
begin, maar was de mens dat ook? Als Jezus zijn
messiaanse taak op zich neemt dan laat Hij zich
door Johannes de Doper dopen, want het is vol-
gens Jezus goed dat op deze manier Gods gerech-
tigheid wordt vervuld (Matteüs 3: 15). Opnieuw
opent zich de hemel. Zodra Jezus uit het water
komt, daalt de Geest van God als een duif op hem
neer en uit de hemel klinkt een stem: “Dit is mijn
geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.”(Matteüs 3:
16 – 17). Na de engelenkoren als boodschappers
van God is het nu God zelf die verkondigt dat Jezus
de uitverkoren Zoon is, die de verbinding tussen
hemel en aarde komt vernieuwen en herstellen. 

Nog steeds blijkt de mensheid niet klaar te zijn
voor de onbelemmerde verbinding tussen hemel en
aarde. Er is nog zoveel dat ons afleidt van de
hemel. Er is nog zoveel wat tussen ons en God in
kan staan, wij hebben nog een lange weg te gaan.
Zal het dan nooit goed komen?
Dan is er een zekere Johannes. Waarschijnlijk is
het een andere Johannes dan de Johannes van het
evangelie dat ik hierboven citeerde, maar het is
eveneens iemand die zich aangesproken voelt door
de weg die Jezus gewezen heeft. Ook hij merkt dat
de wereld er nog niet klaar voor is om die bood-
schap te ontvangen. Hij moet zijn getuigenis beko-
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pen met een verbanning naar het eiland Patmos.
Daar eenzaam op dat eiland krijgt hij een visioen.
Hij krijgt de opdracht om een brief te schrijven
aan zeven gemeenten in Klein-Azië. Wat hij moet
schrijven wordt hem in het visioen geopenbaard in
zeer indringende beelden. Deze brief van Johannes
is het laatste boek in de Bijbel, het boek Openba-
ring. Openbaring betekent letterlijk aan het licht
brengen, onthullen. De brief zit vol symbolen,
mysterieuze beelden en getallensymboliek, die
voor ons zeer moeilijk te begrijpen zijn. Wat dat
betreft wordt er voor ons meer versluiert dan 
onthult. Gelovigen gaan heel verschillend om met
de betekenis van deze brief. Soms wordt de tekst
heel letterlijk genomen. Mensen die dat doen zien
in oorlogen en natuurrampen vaak de beelden uit
Openbaring terug en gaan er dan van uit dat het
einde van de tijd nabij is en dat God ieder moment
kan komen om het laatste oordeel over de mensen
uit te spreken. Ik sluit mij liever aan bij de mensen
die proberen de symboliek te doorgronden, hoe
moeilijk dat ook is. Je blijft altijd het risico hou-
den dat je in de tekst vindt wat je er graag in wilt
lezen. Wat ik er in lees (en vele theologen met mij)
is een proces waarbij het kwaad, het onrecht, het
verdriet en zelfs de dood uiteindelijk aan het kort-
ste eind trekken. De Vrede en Gerechtigheid (be-
wust met hoofdletters) hebben het laatste woord.
De brief gaat naar zeven gemeenten. Het getal
zeven komt keer op keer terug in het boek Open-
baring. Zeven is het getal van de volheid. Daarmee
staan deze zeven gemeenten voor alle gemeenten
in de hele wereld. Al die vreemde beesten en mon-
sters staan voor het kwaad, voor alle onrecht, ge-
weld, verdriet en dood in de wereld. Eén voor één
worden ze in Openbaring verslagen. Dat is een
heel hoopvol perspectief!

Johannes sluit zijn brief af met ik denk het mooi-
ste beeld uit de Bijbel. Vanuit de hemel daalt er
een schitterende stad neer, met openstaande poor-
ten aan alle zijden, waardoor mensen van over de
gehele aarde vrij naar binnen gaan. Zon en maan
hebben hun functie verloren. Toch wordt het er
nooit meer donker, want de luister van God is het
licht. Dan heb je geen andere lichten meer nodig.
In het midden van de stad stroomt een rivier met
helder water en met aan weerszijde een levens-
boom. Die bomen dragen elke maand vrucht. Er is
dus altijd te eten. De boom van kennis van goed
en kwaad is nergens meer te vinden. Die is ook
niet meer nodig, want het kwaad is definitief over-
wonnen. Er hoeft dus ook geen onderscheid meer
gemaakt te worden tussen goed en kwaad, want er

is alleen nog goed. Vanaf dat moment vormen
hemel en aarde één geheel. Niets kan die verbin-
ding meer verbreken. God woont te midden van
zijn mensen. 

Openbaring is geen draaiboek waarin wij kunnen
lezen hoe het er aan het einde van de tijd aan toe
zal gaan. Het is geen stappenplan of routebeschrij-
ving waaraan wij kunnen zien hoe dichtbij de 
glorieuze komst van Gods Koninkrijk al is. Open-
baring is wel een brief van hoop, bemoediging en
troost voor wie wanhopig worden van alle ellende
in deze wereld.  Het is een poëtisch kunstwerk dat
ons aanmoedigt om nooit op te geven als het gaat
om onze inzet voor vrede en gerechtigheid in deze
wereld. Ieder jaar met kerst, als wij de 
engelenkoren weer menen te horen zingen, dan
mogen wij er weer even aan denken dat God het
eerste én het laatste Woord heeft, dat Hij niet 
loslaat het werk dat zijn hand aan ons begon. Dan
mogen wij ook weer even dromen van dat Rijk
van Vrede, het nieuwe Jeruzalem, de stad uit de
hemel, waar ook op ons wordt gewacht.
Ik wens u allen een gezegend kerstfeest.

Korte berichten
Nieuwe telefoonnummers
Zr. Tini Visser-Schoone: 0613772842
Zr. Hilda Volkers-Wardenaar: 072 - 850 11 26

Dank
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen, die ik
uit handen van Hilda Wouwenaar kreeg voor mijn
verjaardag. Het boeket is prachtig. Het was hart-
verwarmend.                                     Betty Elzinga

Kaartenmolen
Sinds een paar maanden staat in de Mennozaal
een kaartenmolen. Plezierig om de kaarten zo
overzichtelijk te tonen. Verschillende soorten
kerstkaarten zijn weer aan de collectie toegevoegd.
Kijkt u of er iets van uw gading bij is? Voor de
prijs hoeft u het niet te laten. € 1,50 per kaart en
vier kaarten voor € 5,00. Er zal een collectebusje
aan de molen vastgemaakt worden voor het geld.
Alle kaartenmakers en -kopers heel hartelijk dank!

Joke Bakker

Bloemen en collecten
datum bloemen t.b.v.       eigen gem.  extra collecte
29-10 Karin Simpson             31,90 23,85
5-11 Jeanette Hoogeboom 163,50 157,50
12-11 Anneke Struijf 93,10 170,75

(bootvluchtelingen)
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Joke Bakker

Raakvlak

Dit gegeven deed ons opveren en het thema voor
dit Kerstnummer was geboren: waar hemel en
aarde elkaar raken... Ik zou die zin in eerste in-
stantie willen vervolgen, met… dan is onze wereld
als nieuw! Je zou er een foto van willen maken en
er keer op keer naar kijken om zo de herinnering
aan dat moment goed te bewaren - inlijsten en op-
hangen! Je wilt er over vertellen aan je kinderen en
je kleinkinderen, elk jaar weer. Echter….een foto is
een moment opname en door de jaren heen wordt
het verhaal afgezaagd en de kleuren van de foto
verbleken. Jouw enthousiasme krijgt steeds minder
gehoor, want jouw verhaal staat haaks op de we-
reld om je heen; het heilige (helend) moment lijkt
daar geen bestaansgrond te hebben.

Panta rhei – alles stroomt. Niets blijft als vorm 
bestaan. Er is een voortdurend opkomen, tot volle
wasdom komen en dan weer vergaan. Zou daar-
door het traditionele kerstfeest, - feest van de 
geboorte van Licht en Liefde in het Christuskind
zichtbaar geworden - zijn glans verliezen ook al
proberen we met kaarslicht, glinsterende sterren,
kerstzang en engelen een gevoel van vrede te 
creëren van verwondering en verwachting. Ik heb

In onze redactievergadering eind oktober lag deze vraag op tafel: “Kunnen we met het
jaarthema ‘Zo goed als nieuw’ ook in dit Kerstnummer van OpWeg aan de slag. Biedt
het voldoende stof tot schrijven?” Bij het traditionele kerstfeest denk je zeker niet aan ‘zo
goed als nieuw’. Als er iets een beetje sleets geworden is, door het lange gebruik, dan is
het Kerst wel. De melodieën van de evergreens en de verhalen kennen we (bijna) uit het
hoofd. Wordt het dan wringen als we het geheel in een zo goed als nieuw jasje proberen
te steken? Het woord nieuw riep bij mij de herinnering op aan de Oogstdienst van 8 ok-
tober met als thema ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. De korte overdenkingen
naar aanleiding van de Bijbelteksten uit Genesis (de tuin van Eden) en Openbaringen (de
nieuwe stad) staan mij nog helder voor de geest. Hemel en aarde raken elkaar, waarna er
sprake is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

als kind op kerstavond bij helder weer vaak stil
naar de sterrenhemel gekeken, wachtend op een
glimp van die grote ster van Bethlehem. Ouder 
geworden kijk ik er anders naar. Ik geloof dat er
momenten zijn waarop je ervaart dat de hemel de
aarde raakt. En ja in het kerstverhaal wordt zo’n
moment beschreven. Maar dat betekent niet dat
het zich ieder jaar in de nacht van 24 december
herhaalt.
Ook al vieren we dat moment wel ieder jaar. We
proberen de omstandigheden te (her)scheppen.
Met een beetje goede wil is er een ‘staakt het
vuren’ afgekondigd. Dan lijkt het voor even Vrede
op aarde. Al geeft het ook een schrijnend gevoel.
Wie houdt wie voor de gek? Dan maar thuis zelf
de gezelligheid creëren. Dichte gordijnen en 
deuren sluiten het duister buiten. Huis versieren,
heerlijke gerechten maken, cadeaus onder de
boom leggen zodat iedereen zich welkom en 
geliefd voelt. Toch een beetje hemel op aarde? Ja,
misschien wel, maar als je buiten de boot valt
door wat dan ook, dan sta je er nog meer buiten
alleen en met lege handen dan alle andere dagen
van het jaar. Moeten we dan dit feest maar 
afschaffen? Gewoon niet meer vieren als het zijn
inhoud zo verloren lijkt te hebben en we niet bij
machte zijn dat te herstellen? Die vraag raakt ons,
grijpt naar de wortels van onze hoop. Het is een
verwarrend, maar ook heilzaam moment van be-
zinning die ontdekking dat je met lege handen
staat. Volledig lege handen? Als je geluk hebt wel!
Want alleen lege handen kunnen gevuld worden en
zijn noodzakelijk om te kunnen ontvangen wat je
geschonken wordt in het moment waarop de
hemel de aarde raakt. Met volle handen ontgaat
het je volkomen.
De mens kan veel, is inventief en dringt steeds 
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Activiteiten in december/januari
4-12 14.15 Koorrepetitie Mennozaal
6-12 9.30 Kerkenraad kerkenraadskamer
7-12 10.00 Financiële Commissie      Mennozaal
10-12 16.30 Pretkadetten Mennozaal
11-12 14.15 Koorrepetitie Mennozaal
12-12 13.30 Versieren Mennozaal
13-12 9.30 Waardse leeskring
13-12 14.00 Adventsviering Mennozaal
18-12 14.15 Koorrepetitie Mennozaal
19-12 10.00 Kring Heiloo t.h.v. I. v. d. Pavert
3-01 9.30 Kerkenraad kerkenraadskamer
8-01 14.15 Koorrepetitie Mennozaal
9-01 9.30 Bureau overleg     kerkenraadskamer
9-01 14.00 Kring Bergen Schoorl
10-01 9.30 Waardse leeskring
10-01 14.00 Ontmoetingskring kerkenraadskamer
10-01 20.00 Mennonights t.h.v fam. In ’t Veld.
15-01 14.15 Koorrepetitie Mennozaal
16-01 10.00 Kring Heiloo t.h.v. I. v.d. Pavert
16-01 13.30 Liturgiecie kerkenraadskamer
18-01 14.00 film middag DoReLu: Séraphine
Aanleverdatum kopij Op Weg: 8 januari 2018
Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contact-
personen: 
Kring Bergen-Schoorl: Klaartje van Leersum, tel. 072-5812361,
hartleers@planet.nl; 
Kring Heiloo: Irene van de Pavert, 072-5333287; 
Mennonights: Fam. In ’t Veld, 072-5401362; 
Waardse Leeskring: Hilda Wouwenaar, 072-5126036, 
wouwenaar1@live.nl 

Collecten in december en januari
26 november: Artsen zonder grenzen.
Bankrekening: NL13INGB0000004054
3/10 december: Werkverband Geweldloos Samen-
leven. Bankrekening NL19ABNA0243493886
t.n.v. A.D.S. inzake Gemeenteopbouw
17/25 december: Stichting Doopsgezind Wereld-
werk. Bankrekening: NL27TRIO0786880333
t.n.v. St. Doopsgezind Wereldwerk.
31 december 2017, geen dienst.
7/14 januari 2018: Nederlands Bijbelgenootschap.
Bankrekening: 266380808

,

dieper door in het mysterie van de schepping,
maar de hemel de aarde laten raken ligt buiten zijn
macht. En dat is misschien maar gelukkig ook. 
Dat betekent niet dat je dan alleen maar kan zitten
en passief afwachten op de dingen die komen
gaan. Nee, want ook dan gaat het misschien 
ongemerkt langs je heen. Je moet je ‘klaar’ maken,
anders mis je het. Daar is de advent voor. Advent
is een tijd van brillenglazen poetsen. Helder
maken om te kunnen kijken: naar binnen, met de
vraag ‘wat ligt er in de weg; wat dient er opge-
ruimd en losgelaten te worden om ruimte te 
scheppen, alle vastgeroeste gewoonten en stereo-
tiepe beelden die je het zien belemmeren. Maar
ook om naar buiten te kijken, speurend naar 
tekens, hemelse tekens. Ze zijn er wel (altijd denk
ik) maar moeilijk te onderscheiden. Er is zo 
ontzettend veel wat meer en dwingend onze 
aandacht trekt! En dan onverwacht kan het 
moment je treffen waarop de hemel de aarde
raakt. Het is soms in een flits, soms iets langer en
pas daarna komt het besef. Wees zuinig op dit 
moment. Ga er niet teveel over lopen nadenken.
Besef, en dat is in mijn ogen van het grootste 
belang, dat die aanraking zowel binnen als buiten
je plaatsvindt. De hemel is in jou en buiten jou.
Het buiten raakt de eenheid aan, verbindt je met
alles en iedereen. Het binnen bevestigt je in het in-
nerlijk weten dat je een kind bent van de Eeuwige,
van de Bron van al wat is, liefhebbend en geliefd. 
Het is weer een moment om een foto van te
maken in te lijsten en op te hangen, dat is onze
menselijke manier om te vereeuwigen. Maar elke
keer weer is er de weg van schoonmaken, oprui-
men en helder kijken. Van wachten, verwachten en
vertrouwen zonder verwachtingspatronen, die 
actieve voorbereidende tijd van Advent die ons 
gegeven wordt. Het is een oefenperiode verbonden
met de geboorte van het Christuskind, maar 
nodigt je uit om die advents-houding je zo eigen te
maken dat het zich in alle dagen, weken, maanden
en jaren van je leven ontvouwt.
Gebruik die tijd goed.

Gastredacteur
In onze laatste redactievergadering werd het
idee geopperd, om voor de vier kwartaaluitga-
ven een gastredacteur uit te nodigen om onze
vergadering rondom het thema bij te wonen
en ook zelf een bijdrage voor het blad te leve-
ren. Heeft u interesse? Laat het ons weten.
Namens de redactie van OpWeg. Joke Bakker



Met gemengde gevoelens volg ik de recente nieuws-
berichten - landelijk en internationaal - in deze snel
kantelende wereld anno 2017 naar mogelijk weer
een opmars van geweld en dood; de angst bekruipt
me. Hoe grillig zal het verlopen? Houden we het
wel in de hand?
Toch gaat het leven gewoon door en wordt het elk
jaar weer kerst. Dan gaan we ons afsluiten van ‘de
stormen van de tijd’. Straks is het weer zover en valt
er weer een hoop te organiseren om het vieren mo-
gelijk te maken. Aan afleiding zal het ons niet ont-
breken. Er is zoveel te doen en zoveel te zien en te
beleven! De kerstlichtjes moeten weer uit de knoop
gehaald worden (haha), de geborduurde kerstacces-
soires en bloemen met hulst- en fruitkransen 
worden gemaakt en opgehangen. We kijken uit
naar de kerstboom met de flonkerende lichtjes en de
kaarsen worden ingekocht. We gaan misschien naar
zangkoren en naar kerstmarkten. Noem maar op.
Het feestelijk kerstgebeuren staat centraal aan het
eind van het jaar wanneer het wintert in dit land. 
Laatst kocht ik een kerststol en toen ik de zak 
openmaakte zag ik allemaal dunne sneetjes tot mijn
verbazing. Te dun gesneden komt bijna nooit voor!
Het leek wel of zo’n vers sneetje met dik roomboter
ineens veel lekkerder smaakte dan een gewone bo-
terham. Zelfs oudbakken smaakten ze gek genoeg
nog lekker! Want van een oude, droge, kerststol
kun je nog lang genieten! Weet je waarom? Omdat
het afwijkt van het gewone alledaagse patroon. Iets

Agnes van Menen-van Lienen

Fragmenten

wat afwijkt valt op en dat kun je wel of niet leuk
vinden. Nog zoiets: onlangs bladerde ik door een
fotoboek met alleen maar foto’s van beslapen 
tweepersoonsbedden, door een fotograaf gemaakt.
Het waren eigenlijk toonbeelden. Ik kon ons 
beslapen bed er zó uithalen! Confronterend was dat
zeg, dat ons bed er ook gewoon tussenstond. Aan
een beslapen bed kun je afleiden hoe het met 
mensen en hun intimiteit is gesteld. Lig je te woelen
en walen, of lig je stil? Is er een feest geweest of zijn
de partners meer op hun gemak? Een beetje 
weemoedig werd ik wel bij het zien van al die 
verschillende beslapen bedden. Ik ben meer van het
romantische type met een droevig berusten 
geworden. Ik ben ook een beetje bangig geworden,
ouderdomsvrees. Een niet-aflatende angst voor 
lichamelijke beperkingen en voor de dood. Daar
had ik vroeger nooit erg in, je had je idealen en 
verlangens, er kwam een gezin. Daarnaast werkte ik
als verpleegkundige met mensen die ziek waren of
dood gingen. Mijn leven speelde zich veertig jaar af
in die wereld. Ik sliep goed en kon het wegzetten, al
het leed, want ik kon handelen. Ik zat op vereni-
gingen, we maakten lange vakanties met en zonder
kinderen, we schilderden het huis, konden muren
behangen en bergen verzetten. De energie vulde zich
vanzelf weer aan. En nu - met het besef van verval
van krachten door ouderdom - is ook de geestelijke
kwetsbaarheid toegenomen. De weerbaarheid heeft
ingeboet. Ook daarin bespeur ik een verandering.

Kaj Munk en Dietrich Bonhoeffer kwamen - ieder in
hun eigen land - in opstand tegen het Hitler-bewind en 
moesten dat met de dood bekopen. Godsvertrouwen
hield hen staande. Het leek mij goed te starten met 
overdenkingen van deze twee bekende en vastberaden
kerkelijke voorgangers, die leefden ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog en niet bang waren strijd te leveren
tegen ongerechtigheid, met gevaar voor eigen leven. 

(Bonhoeffer speelde een rol bij de mislukte aanslag tegen Adolf Hitler)
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Vandaag zeg ik Ja, 
beaam ik de Geest in mij, 

in werk en gebed, 
in vrede en strijd. 

De Geest woelt en wiegt, 
beweegt alle leven: 

wie bang was gelooft; 
de slaaf wordt bevrijd.

Uit: Vandaag, het is nog vroeg

Uw kinderen, Jezus, treden aan
Om saam naar Bethlehem te gaan.
Verlicht ons hart en ons gemoed
Als wij u reizen tegemoet.
En help ons Heer om stil verblijd
Te strijden uwen goede strijd,
Zodat dit arme aardse oord
Weer kracht kan putten uit Uw Woord.

Deense predikant Kaj Munk, kerst 1943 
(op 4 januari 1944 geliquideerd in een greppel

door nazi’s)    

Afscheid nemen
Afscheid nemen
Is met zachte vingers
Wat voorbij is dichtdoen
En verpakken
In goede gedachten der herinnering

Is verwijlen
Bij een brok leven
En stilstaan op de pieken
Van pijn en vreugde

Afscheid nemen
Is met dankbare handen
Weemoedig meedragen
Al wat waard is
Niet te vergeten……

Is moeizaam
De draden losmaken
En uit het spinrag
Der belevenissen loskomen
En achterlaten
En niet kunnen vergeten

Duitse pastor Dietrich Bonhoeffer
(in concentratiekamp Sachsenhausen 

rond 6 april 1945 geëxecuteerd door nazi’s)



We weten natuurlijk dat het leven een groot ver-
traagd afscheid is en we willen er niet steeds bij stil-
staan, anders is er niks meer aan. Om wanhoop niet
de boventoon te laten voeren is de beste remedie de
afleiding! Het fijne gevoel dat je daarvan krijgt en
dat het leven geleefd dient te worden te allen tijde,
werkt nog een tijd door. En vooral wanneer je iets
hebt gepresteerd,  ook dan kom je weer tot leven en
daar gaat het toch om. Tot leven komen en je 
inzetten voor iets of iemand. Met elkaar, of met een
groep of groepje, zijn we en voelen we ons meer
compleet. De rest, het lichamelijke, wordt  uiteinde-
lijk op den duur toch meer bijzaak dan hoofdzaak.
Ook al blijft het verlangen, vermoed ik. Gelukkig
mag ik onverbloemd over de ouderdom met u 
praten want we zijn wel bijna allemaal senioren 
geworden, een toegewijde groep senioren, die valt
onder de doelgroep ouderen!
Dit jaar hebben we het feit gevierd dat er vierhon-
derd jaar een Vermaning aan de Koningsweg staat.
Er is met veel enthousiasme en inzet gewerkt aan
het organiseren van een tweedaags feestelijk herden-
kingsevenement, dat van onschatbare waarde is ge-
weest en een ijkpunt blijft voor volgende generaties.
Onze Vermaning is op de kaart gezet en in beeld 
gebracht. Iedereen mag en kan trots zijn op deze 
gezamenlijke prestatie! 
Bij de herfstopruiming van de zolder vond ik een
schoolschrift van mijn dochter Juliet. Dat ging over
een werkbezoek aan een kerk in het kader van een
schoolopdracht. Juliet zat als kind bij de kinder-
kring en later bij de pretkadetten onder leiding van
Ds. Carolien Cornelissen. De Gemeente was haar
bekend, maar dat liet ze niet zo blijken! Ik hoop dat
u er ook van geniet.
Bezoek aan een kerk, de Doopsgezinde kerk, aan de
Koningsweg in Alkmaar.
Op zondagochtend om 10 uur was er een dienst in
de Doopsgezinde Gemeente. Mijn ouders komen 
altijd bij deze kerk, vandaar dat ik deze kerk heb 
gekozen. Ik kende ook al een aantal mensen, zo ook
de dominee Carolien Cornelissen. De dienst duurde
een uur. Het leek voor mijn gevoel wel heel lang te
duren, er kwam maar geen end aan.
We begonnen de dienst met een gebed, daarop vol-
gend herdachten we een overleden vrouw(zuster).
En natuurlijk werden er liedjes gezongen en werd er
een kort verhaal verteld uit de Bijbel en een eigen
stuk tekst. Ook is er zoals ze dat noemen een open
ruimte. Daar kunnen degenen die dat willen wat 
vertellen of reageren en hun woordje doen. Aan het
eind van de dienst hoor je wat te collecteren voor de
kerk zelf en voor een goed doel. Daar heb je twee
zakjes voor. Als je de zaal uitloopt loop je er langs,
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langs de dominee en schud je die de hand. Vervol-
gens kan je rechtstreeks doorlopen naar een tafel
met koffie en thee. Veel mensen praten dan nog even
met elkaar na over de dienst.
De meeste mensen waren ouderen, laten we zeggen
bejaarden. Ook is er een kinderkring waar de kinde-
ren tijdens de dienst vermaakt worden. Ook worden
er vanuit de kerk weleens uitjes georganiseerd, voor
diegene die dat nog kunnen. Ik vond het op zich wel
leerzaam, maar ook erg slaapverwekkend. Het is
wel grappig om dit een keer meegemaakt te hebben.
Maar één ding weet ik wel, ik zal nooit een echt
kerkmens worden.
Hier sprak de jeugd die groeit en zich ontwikkeld
naar balans en naar wijsheid. Wie weet of ze zich
later toch aangetrokken zal voelen tot deelname,
net als haar moeder. Maar Kerstmis maakte als kind
al indruk! Vanwege de liedjes, de versieringen en de
Kerstspellen. Vanwege het ‘Vrede op aarde’- idee. 

Met de wetenschap van nu als oudere, dat God, in
het kind Jezus, mens onder de mensen is geworden.
Dat Hij zich uit liefde om mensen bekommert. Dat
wij bij God kind mogen zijn en het licht en de he-
lende kracht mogen ervaren. De kersttijd is bijzon-
der en de sfeer is anders om je heen. Zelfs mensen
die niet gelovig zijn of het geloof niet kennen wor-
den geraakt in de kersttijd, door de versierde omge-
ving en door reclames op tv en door de aangelichte
binnenstad. Het verhaal van het kindeke Jezus in de
kribbe vol warm hooi mag weer op school en in de
kerk verteld worden. (niet in de voer- of voederbak
volgens de nieuwe vertaling, een trog met voer voor
beesten ziet er anders uit dan een open kribbe met
hooi!). Dat laatste wilde ik nog even kwijt als mug-
genzifter.  
Ik wens u een prettig kerstfeest en een vrolijk en 
gezellig uiteinde toe!
“Vandaag ben ik blij, omgeven te zijn door God, 
de grond en de lucht, mijn honger, mijn brood. 
De Schepper, de Zoon, de Geest, drie tesamen, 
zij noemden mij kind en nu bondgenoot.”
Het laatste couplet van: ‘Vandaag het is nog vroeg’.
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Jeanne Kleijn-Seijffer

Vrede op aarde, dus:

Kappen met het kwaad
Op 11 november, de dag van Sint Maarten, lag het Kerstnummer van Doopsgezind nl al
in de brievenbus. Daarin een alleszins lezenswaardige bijdrage van ds Bart Santema.
Kerstmis,  schrijft hij, is voor mij nodig als dagelijks brood en ook: het  je concentreren
op de werkelijkheid van de geboorte van het kind Jezus. Omdat we zonder Hem vastlo-
pen. Mee eens; maar hoe krijgen we anderen warm voor deze overtuiging? Gaan we voor
vrede op aarde of blijft het bij nep sneeuw en trendy prullaria? Het enige, echte kerstge-
voel ervaar ik op 25 december steeds minder: de warmte van vroeger van het gewone
dat bijzonder blijkt - zo bijzonder dat het in ons gezin dat ‘niks’ was, toch een sfeer van
wijding bracht. Ik geloof; maar wat betekent Kerst voor mij? hebben een voorzet gedaan.
Maar wat kan een leek, die bovendien behoorlijk bejaard is, bijdragen? Een poging.

met een oplossing, hij besluit, vermeldt het boek
Openbaringen, de boom te verwijderen: in de
nieuwe wereld zal hij verdwenen zijn. Dan pas?
Als ik eerlijk ben, ik vrees dit onkruid. Het blok-
keert mijn Adventsgedachten, ontneemt me  een
belangrijk feest. Kerst staat voor vrede op aarde?
Kap dan met het kwaad. Luister naar Bach en je
krijgt visioenen van de beloofde nieuwe wereld. Er
is toekomst. Eind december zijn Christenen overal
ter wereld  daar weer helemaal van overtuigd. We
gaan terug naar de kribbe. In het westen luisteren
we naar het Weihnachtsoratorium, zingen kerstlie-
deren en delen geschenken uit. “Fijne dagen!”,
roept de winkelier ons na. Maar de wereld is niet
fijn, hij is een en al onrust. Haat en nijd; moord en
doodslag. Oorlogen, onlusten... de betekenis van
het mooie verhaal valt niet meer uit te leggen. Te
sleets, aan vernieuwing toe. Je bent eerlijk gezegd
dikwijls meer met je eigen ‘image’ bezig. Om je

‘Vrede op aarde’? Daar draait het feest van de
Goddelijke Geboorte om. Ik zeg er graag ja tegen
maar ik geloof er soms niet in. Vrede, hoezo?  Er
komt steeds meer wapentuig beschikbaar.  'Kap-
pen met het kwaad', zet ik liever boven dit betoog.
Maar we zouden het toch hebben over het vernieu-
wende licht van Advent, het goede benadrukken?
Ik wil aannemen dat ons veel moois te wachten
staat; en ook ik wil dolgraag mee dromen met het
aloude verhaal. De geboorte van een kind ont-
roert, zeker als dit ons ook nog eens het geheim
van een goed en gelukkig leven wil verklappen! De
vraag blijft, wat voor maatschappij bieden we het
en alle andere baby's die straks het levenslicht
zien? Een wereld in verwarring, waarin de natuur
onder druk staat behalve dan de boom van goed
en kwaad. Over dat gewas  hebben we het zelden
in de kerk. Maar dit jaar kwam hij in de Oogst-
dienst toch in beeld; God schiep hem, zo vermeldt
Genesis, voor de tuin van het Paradijs en het werd
de mens streng verboden er van te eten; aanraken
was zelfs al niet toe gestaan. Er stond natuurlijk
veel meer groen. Helaas, Adam en Eva was niets
menselijks vreemd. Ze hadden ontdekt dat de
boom bijzondere krachten verborg. Eet van de
vrucht en wordt God gelijk, suggereert de slang.
Waar heb ik dat meer gehoord?! Jonge mensen
nemen altijd risico's, ze willen bewijzen dat ze be-
staan, gezien worden; ze zijn uit op macht (roem,
eer). Gaan ze te rade bij die de gewraakte boom
om  de verkeerde kennis te downloaden? “Laat
jongeren  ervaring opdoen”, zegt de oudere 
generatie, die vaak niet veel geleerd heeft van eigen 
experimenten. Drinken, roken en spuiten zijn 
tegenwoordig normaal geaccepteerd. God komt 



ik en en op dat moment wist ik heel zeker, dat de
kerstgedachte was geland - midden in de zomer!
Kerstmis betekent niet alleen geur van heiligheid;
ook het vaststellen dat je gewoon door kunt gaan;
kappen met het kwaad  en veranderingen niet 
vrezen. Wie anders dan het Kerstkind is ons uit-
gangspunt, de bron van bezieling, die al vierhon-
derd jaar op zon- en andere dagen gelovigen naar
de Vermaning aan de Koningsweg voert. Binnen-
kort mogen wij daar weer de geboorte van Zijn
Zoon gedenken. Hoe wil Hij zijn ontvangen?
Laten wij hem versieren met hart en ziel en toewij-
ding! 

Nieuw mailproject: 
de Adventsmail
Advent is zowel een periode van inkeer en bezin-
ning als een tijd van verlangen en verwachten. Een
bijzondere tijd, die wij in de gemeente bewust wil-
len beleven. In de adventsdiensten zullen wij twee
vaste adventsliederen zingen. Een van die liederen,
‘al wie dolend in het donker’, gebruiken wij als
een zogenaamd stapellied, waarbij er elke week
een couplet bij komt. Deze coupletten verwijzen
naar Bijbelteksten (drie keer uit Jesaja en één keer
uit Matteüs), die ook over verwachten, verlangen
en uitzien naar andere tijden gaan. Net als in de
veertigdagentijd wil ik ook in de adventstijd een
mailproject houden. In dit mailproject willen wij
de Bijbelteksten gaan lezen die bij de coupletten
uit het lied horen. Iedere week kunt u reageren op
de gelezen tekst. Ik verzamel de reacties en stuur
die met de volgende mail mee, zodat ook de an-
dere deelnemers uw reactie kunnen lezen. Eventu-
eel kunt u dan ook op de reacties van anderen
reageren. Er ontstaat dan een soort langzame digi-
tale gespreksgroep. Zo kunnen wij samen toeleven
naar Kerst, naar de geboorte van dat bijzondere
kind in de stal van Bethlehem, het feest waarop
wij vieren dat hemel en aarde elkaar raken, waar-
door er geheel nieuwe perspectieven ontstaan. Ik
hoop dat ook deze keer weer veel mensen van
zowel binnen als buiten de gemeente meedoen. U
kunt zich voor dit project bij mij aanmelden door
een mail te sturen met de vermelding ‘adventsmail’
naar: louise.pondman@doopsgezind.nl . Ook als u
eerder aan de veertigdagenmail deelnam moet u
zich opnieuw aanmelden om aan dit project deel
te nemen. Rond de eerste advent zal ik ook nu
weer een mail naar de gehele gemeente laten ver-
sturen. Ook via die mail kunt u zich bij mij aan-
melden.
Ik wens u allen een heel inspirerende adventstijd

heen stemmen: kennisboom, hoe ontwikkel ik
macht? Hoe manipuleer ik de liefde zodat ik een
super-ego ontwikkel dat de echte compassie 
verdringt? Liefde als louter fysiek fenomeen,  een
spel van oppervlakkig manoeuvreren, met veel 
verliezers. Het Kind wil ware liefde, het vraagt
toegang tot ons hart. Weg met die boom, hij 
gijzelt me. Mij, een vrij mens. Zo heeft God mij
bedoeld en Christus heeft het mij duidelijk kunnen
maken. Het houdt wel in dat ik de grenzen van
eigen vrijheid serieus neem; overtreding betekent
onvrijheid voor anderen. Keer op keer ga ik in de
fout. Maar ik wil met Jezus verder, dat betekent,
zelfs als je oud bent, bij je tijd blijven, de wereld
in. Daarin gebeurt veel dat je ontzettend gelukkig
kan maken, maar de waan van de dag stelt steeds
opnieuw de vrijheid ter discussie. 
Misbruik; u kent de verhalen, ze zijn onsmakelijk
en ze lijken niet te tellen. Er verschijnt van alles in
de sociale media dat kwetsend is en littekens ver-
oorzaakt. Mag je dan niet vrij zijn in je woord-
keus? “Ja”, zegt het verstand. “Nee, het hart, en
onze ziel onderstreept de afwijzing. Hanteer je
woorden met respect”... het valt in de praktijk niet
mee. Vandaag regent het pijpenstelen. Wat verlang
ik naar een regenboog! Zo'n kleurrijk wonder 
geproduceerd door zon en water: waar hij de
aarde raakt, krijgt een mens het gevoel dat het
goed is dat hij leeft. Een paar weken geleden 
overkwam het mij ook, bij de woorden van
schrijfster Franca Treur. Ze zat aan tafel bij Pauw
en vertelde over haar werk - mooie, super-korte
verhalen - en haar laatste roman ‘Hoor nu mijn
stem’. Franca komt van streng christelijke huize,
maar heeft die cultuur inmiddels losgelaten. Hoe
staat zij tegenover haar voormalige achterban,
wilde Jeroen weten, met rancune? Het 
antwoord was ontwapenend: “Nee. Ik ben mijn
familie nog steeds dankbaar voor wat ze mij heeft
meegegeven”. Een ontroerend bescheid, wijs ook,
want vrijheid betekent niet dat je alle schepen
achter je verbrandt inclusief je vroegere geliefden.
Vrijheid geldt voor iedereen. Alle mensen dromen ,
over verre landen, het land van de toekomst, het
leven na de dood. Eigenlijk zijn we allemaal op
zoek naar lichtpunten in de donkere nacht, 
vlammetjes van hoop. We willen liefde, geliefd
zijn, gekend; we klampen ons soms vast aan oude 
rituele; worden die verstoord dan voelen wij ons
diep ongelukkig. Soms verandert kerktaal, spreken
denkers zich uit over religie. “Die dominee Kuitert
gelooft niet meer in God”, zei de oude mevrouw
in het bejaardenhuis verdrietig. Ik had zo snel geen
weerwoord. “Als wij maar geloven”, suggereerde
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Project Geestdrift: 
onze talenten en krachten
in dopers Noord-Holland Noord
met ‘Geestdrift’ gebundeld,
in samenwerking met Karavaan
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Geestdrift
theatrale reuring op ongewone plekken
in Alkmaar
in de Doopsgezinde Kerk
op vr 26 januari
kick-off/try-out/perspresentatie

op vr 8 juni
muziektheater voorstelling

en in andere vermaningen 
in Noord-Holland Noord 
in 2018 en 2019

Kees Knijnenberg

‘Wij willen vindbaar blijven...’
Die uitspraak is niet van mijzelf, maar nu wel 
handig, al nadenkend over het overlevings-
perspectief voor onze gemeenten en vermaningen.
Effectief om vindbaar te blijven is, door op een
aantrekkelijke manier te laten blijken wie en waar
we zijn. En vooral door deuren van onze verma-
ningen open te zetten voor een ieder die zowel 
een ander als ons daar wil ontmoeten. Wij zijn dit
als dopersen niet zo gewend, maar gaan ons daar
wel samen in oefenen. Samen met het succesvolle,  

professionele Karavaan-team. De geslaagde viering
van het jubileum van ons kerkgebouw is het beste
bewijs, dat wij ook op eigen kracht een heel eind
komen. Trouwens: die lieve, mooie doperse 
plekken in Noord-Holland Noord verdienen beter
dan te eindigen als ‘bedenk iets z.g.n. grappigs...’.
Stap voor stap zorgen wij voor inspirerende 
reuring in onze vermaningen. U wilt meer erover
weten en ook zelf meedoen? Houd ons in de gaten:
want www.projectgeestdrift.nl is spoedig vindbaar.

Fotografie: Bowie Verschuuren



OpWeg
kwartaaluitgave

Predikant:
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8 887 948; 
louise.pondman@doopsgezind.nl

Kerkenraad:  
Voorzitter: J. Bakker, tel. 072-5 335 883;
jokebakker-5@ziggo.nl
Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-51226036; 
wouwenaar1@live.nl
Penningmeester: H.M. de Jonge, tel 072-5 612 063;
h.jonge6@upcmail.nl
Vice-voorzitter: H.J. Koornneef, tel. 072-5 818 329;
h_koornneef@hotmail.com

Financiële administratie: C. van Wijngaarden, 
tel. 072-5 128 965, wijngaarden10@zonnet.nl
ing: nl46 ingb 0000 3288 95,
abn-amro: nl06 abna 0523 3527 00

Ledenadministratie: Esther in ‘t Veld, tel. 06-41 576 520, 
eintveld@hotmail.com

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, 
Koningsweg 12, 1811 lm Alkmaar, 
telefoon 072-5 123 864.
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 een predikant;
• vervoer naar kerkdiensten op zondag 

(uiterlijk aanmelden voor vrijdagmorgen);
• melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis;

Postadres: 
Koningsweg 14, 1811 lm Alkmaar

Verhuur gebouwen: 
P. Bras, tel. 072-7 851 081
p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen: 
Louise in ‘t Veld-de Waard, tel. 072-5 401 362,
x.xx7@chello.nl
Ria Bart, tel. 072-5 611 862, jan.en.ria.bart@hetnet.nl

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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vr 1 Jeremia 25:15-26 Straflijst
za 2 Psalm 19 Duidelijke taal
Advent  i 
zo 3 Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend
ma 4 Jesaja 5:8-17 Afloop
di 5 Jesaja 5:18-24 Brand
wo 6 Jesaja 5:25-30 Angstbeeld
do 7 Jeremia 25:27-38 Geen ontkomen aan
vr 8 Jeremia 26:1-9 Slecht nieuws
za 9 Jeremia 26:10-24 Wat doe je met de boodschapper?
Advent ii
zo 10 Jeremia 27:1-11 Tuig
ma 11 Jeremia 27:12-22 Profeten gezocht
di 12 Jeremia 28:1-17 Onbreekbaar ijzer
wo 13 Jeremia 29:1-9 Bid voor de stad
do 14 Jeremia 29:10-23 Briefwisseling
vr 15 Jeremia 29:24-32 Dreigbrief
za 16 Jesaja 34:1-17 Een zwaard aan de hemel
Advent iii
zo 17 Jesaja 35:1-10 Bloei
ma 18 Jeremia 30:1-11 Geen onevenredige straf
di 19 Jeremia 30:12–31:1God vergeet zijn volk niet
wo 20 Jeremia 31:2-14 Feestelijke toekomst
do 21 Jeremia 31:15-22 Hoopvol 
vr 22  Jeremia 31:23-30 Keer ten goede
za 23 Jeremia 31:31-40 Nieuw verbond
Advent IV
zo 24 Titus 1:1-16 Profielschets
Eerste Kerstdag
ma 25Titus 2:1-15 Samenleven
Tweede Kerstdag
di 26 Titus 3:1-14 Betrouwbare boodschap
wo 27 Jeremia 32:1-15 Koopcontract
do 28 Jeremia 32:16-25 Gebed van Jeremia
vr 29 Jeremia 32:26-44 Herstel
za 30 Jeremia 33:1-11 Feestgedruis
Oudjaar
zo 31 Jeremia 33:12-26 Gelukkig nieuwjaar

Voor een moment van stilte in september

Uitnodiging adventsviering

‘Vol verwachting’

Op woensdagmiddag 13 december vindt de
adventsviering plaats in de Mennozaal van
14.30 uur tot 16.30 uur.
Iedereen is van harte welkom. 
Graag opgave bij ons bureau 072-5123864.
We komen bij elkaar in een sfeervol versierde
Mennozaal, om ons voor te bereiden op 
Kerstmis, met als thema ‘Vol verwachting’.


