
 

  
Korte berichten 
Dank. 
Hartelijk dank kerkenraad en predikante, voor het prachtige 

warmrode boeket dat ik vorige week ontving via Antoinette en 

Anne. Hij staat midden in de kamer, van alle kanten zichtbaar 

en "verwarmt" de kamer. En sinds de staaroperaties zie ik de 

kleuren weer wondermooi!  

Ik wens u en de Gemeente al het goede voor 2018 toe! 

Guus Honig 

Dank. 
Ik werd blij verrast met de kanselbloemen uit de 

Gedachtenisdienst. Ik heb er erg van genoten. Het is een grote 

steun te ervaren dat er meegeleefd wordt. 

 Betty Elzinga 

Dank. 
Blij verrast zijn wij door het bezoek van Hilde Wouwenaar en 

het boeket dat zij meebracht namens de gemeente! We zijn heel 

dankbaar dat onze kleinzoon Levi op 25 november gezond 

geboren is, en dan is het fijn te mogen ervaren dat er met ons 

meegeleefd wordt! 

Jo en Edith de Vries-Goezinne 

Dank. 
Hierbij wil ik de Gemeente hartelijk bedanken voor de mooie 

bloemen, die ik via Hans de Jonge ontving op 11 december j.l. 

Gré de Wit- Grin. 

E-mail adres.  
Het e-mail adres van Louise Pondman is per direct gewijzigd in: 

louise.pondman.de.wilde@gmail.com Gaarne uw aandacht 

hiervoor. 

 
 

Gastzangers gevraagd voor The 

Crucifixion in de Witte Kerk in Heiloo 
In de stille week, op woensdag 28 maart zal de Ter 

Coulstercantorij een uitvoering verzorgen van The 

Crucifixion van John Stainer. The Crucifixion is een 

compositie over het lijden en sterven van Jezus Christus. 

Natuurlijk denken we dan meteen aan die andere in 

Nederland zo geliefde compositie over dit zelfde thema, de 

Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach. Het betreft 

inderdaad dezelfde thematiek die behandeld wordt, echter 

de uitvoering is anders. De Mattheus is lang, the Crucifixion 

kort, ongeveer een uur. De Mattheus is een barokke 

compositie met al z'n stemmenweefsels en contrapunt. De 

Crucifixion is meer homofoon en stamt uit de romantiek 

(1877). Het is zeer toegankelijke muziek. Net als in de 

Mattheus zijn er verschillende koordelen, aria's en 

recitatieven en natuurlijk niet te vergeten de prachtige 

koralen. Er zijn twee solisten, een tenor en een bas.  

De cantorij biedt de mogelijkheid als gastzanger aan te 

schuiven. U repeteert dan mee vanaf 10 januari op de 

woensdagavonden van 19:45 – 21:30 in de Ter 

Coulsterkerk in Heiloo. In de pauze is er koffie en thee. 

Schroomt u niet, iedereen kan zingen en de muziek is 

prachtig.  

Opgave bij Simone Ouwendijk 

(s.ouwendijk@telfortglasvezel.nl). 

 

Bach-cantate in Witte Kerk 
Op zondag 28 januari, 's middags om 16.00 uur vindt in de 

Witte Kerk de eerste cantatedienst van het nieuwe jaar 

plaats. Deze keer zal de door Bach in 1724 

gecomponeerde cantate “Jesus schläft, was soll ich hoffen” 

worden uitgevoerd door Collegium Vocale Camerata 

onder leiding van Gerard Leegwater. De onbekend 

gebleven tekstdichter sluit nauw aan op het evangelie van 

deze zondag en haalt zijn stof uit het contrast: verborgen 

(slapende) Jezus – openbare (handelend ingrijpende) Jezus. 

Het bijbelse bericht wordt meteen op de tegenwoordige 

situatie van de Christen betrokken: in het aangezicht van de 

dood zie ik geen hulp van Jezus (deel 1). De angstige vraag 

in deel 2, “Herr! Warum trittest du so ferne? Warum 

verbirgst du dich zur Zeit der Not” (Waarom, o HEER, blijft 

Gij van verre staan? Waarom verbergt Gij U in tijden van 

nood) is bijna woordelijk afkomstig uit Psalm 10: 1. Deel 3 

vergelijkt de nood van de goddeloze bedreigde Christen 

met de golven van een zeestorm, waarover het evangelie 

van de dag bericht. Met deel 4, een woordelijk citaat uit de 

evangelielezing (Mattheus 8: 26) zet de verandering in: 

Christus is slechts schijnbaar ver weg; door zijn 

machtswoord (deel 5) is de Christus geborgen (deel 6). De 

cantate wordt besloten met het tweede couplet van het lied 

“Jesu, meine Freude” van Johann Franck (1653) waarin de 

gehele gemeente het vertrouwen in Gods bescherming 

deelt.  

Zoals altijd is de cantate ingebed in een compacte liturgie 

die deze keer geleid zal worden door ds. Hanneke 

Ruitenbeek. 

 

 

 

Bloemen en Collecten 
Datum Naam Eigen gem. Extra coll. 

19-11 Zr. M. Alberding-Honingh 37,02 39,40 

26-11 Zr. B. Elzinga-de Graaf 68,70 72,15 

3-12 Zr/Br. J. de Vries 34,75 25,15 

10-12 Zr. G. de Wit-Grin 33,65 45,25 

17-12 Zr. M. Bleeker-Leguyt 24,15 24,70 

24-12 Zr. G. Honig-Vink 27,20 76,60 

25-12 Zr. L. Pondman 153,70 117,95 

In 2017 zijn 52 diensten bezocht door 2.035  leden / vrienden 

/ gasten / jongeren. 

Gemiddeld zijn de diensten door 39 leden / vrienden / gasten 

/ jongeren bezocht. 

 

AED -  Wie doet er mee? 
In november vorig jaar hebben 12 gedreven mensen een 

reanimatie cursus gevolgd. Dat was een hele middag hard 

oefenen en zwoegen en... iedereen verdiende het AED 

Certificaat. Zij kunnen in geval van nood starten met 

reanimeren. Maar .... daarbij is eigenlijk een AED-apparaat 

nodig. Daarmee stijgt de overlevingskans van 4 % naar 70 % !! 

Een AED aanschaffen is echter prijzig - tussen de € 1500 en  

€ 1800. Maar, die AED is voor- en van ons allemaal, dus dacht 

ik : "Kunnen wij als leden van deze gemeente een AED kopen?? 

Voor onszelf en alle anderen. Als we daar de collecte van  

11 februari eens voor gebruiken. Voor een AED - Doet u mee???  

Uiteraard kunt u ook doneren op onze rekening  

NL46 INGB 0000 3288 95 of NL06 ABNA 0523 3527 00 

onder vermelding van AED. (En dan maar hopen, dan we dat 

ding nooooit nodig zullen hebben) 

Ik reken op jullie,   

Nel van Laere  
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De paaspakkettenactie gaat door! 
Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) heeft de 

afgelopen elf jaar paaspakketten verstrekt aan mensen die 

financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie 

verkeren. In 2017 werden ruim 200 pakketten uitgedeeld. 

Het ISBA heeft vanwege de grote hoeveelheid werk die dit 

met zich meebrengt, echter moeten besluiten te stoppen met 

de paaspakkettenactie. De Alkmaarse Raad van Kerken 

neemt deze traditie over. Er blijven immers ook in onze eigen 

omgeving mensen aanwezig die iets extra’s hard nodig 

hebben. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn 

met onze naasten, veraf maar ook dichtbij. Het is belangrijk 

deze traditie voort te zetten. Veel kerken en parochies in 

Alkmaar en omgeving doen er al jaren aan mee. 

In de weken voorafgaand aan Pasen zal opnieuw een beroep 

op u worden gedaan. Verdere informatie daarover volgt in de 

komende uitgave van dit blad. Voor het vullen van de 

pakketten zullen we op zoek gaan naar levensmiddelen en 

attenties voor kinderen en volwassenen. Kent u bedrijven die 

hierin behulpzaam kunnen zijn? Dan vernemen we dat graag. 

Wilt u alvast een gift overmaken voor de kosten die hiermee 

gemoeid zijn? Dat kan via het rekening nummer van de 

Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. 'Paaspakketten 2018'. De 

ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de 

inkomstenbelasting. Wij hopen de actie met evenveel succes 

te kunnen organiseren als de ISBA dat heeft gedaan. 

Namens de ARK, Wim van Houten (06-18261595) en Ria de 

Rijke (06-49896107) 

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl 

 
 

De notabelen eisen hun gehuurde plaats in de Vermaning op. 

400 jaar Stenen Kerkgebouw, 22 oktober 2017;  

400 jaar Stenen 

Kerkgebouw, 

22 oktober 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Douwe van der Sluis 

Alias Hans de Ries 

 

 

 

 

 

 

Piet Visser 

Alias ds. IJsenbeek  
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