
De diensten in november 2017 in de Doopsgezinde Kerk 

aan de Koningsweg 12 te Alkmaar . 

Collectedoelen: 

5 november 2017, 10.30 uur*) 
Ds. H.T. Ament  

Jubileumdienst met Menno Koor Holland 
Projecten Gemeente opbouw. 

12 november 2017, 10.00 uur 

Ds. L. Pondman m.m.v. DG Kerkkoor  

Aansluitend 11.30 uur Ledenvergadering 
Bootvluchtelingen. 

19 november 2017, 10.00 uur 

Zr. J. Bakker 

Artsen zonder grenzen. 

26 november 2017, 10.00 uur 
Ds. L. Pondman  

Gedachtenis dienst 
Artsen zonder grenzen. 

*) Let op de gewijzigde aanvangstijd ! 
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Hulde 

Dit wat statige woord past bij de Jubilaris van 400 jaar oud: 

ons mooie kerkgebouw aan de Koningsweg! En terecht was 

de Vermaning het middelpunt van de belangstelling in het 

weekend van 21 en 22 oktober. Een Jubileum feest waar 

blijdschap voelbaar was. “De vreugde voert ons naar dit huis 

dat stormen heeft doorstaan. En sporen draagt van wie zijn 

voorgegaan”. Zo werd zij door een overvolle kerk toegezon-

gen. In woord, beeld en zang kwamen verleden en heden 

samen. 

Hulde ook voor de Jubileum commissie die met oog voor 

detail alles tot in de puntjes heeft verzorgd. 

Sporadisch kwam ons als kerkenraad iets ter ore over alle 

bijzondere plannen. Over het zand op de vloer hebben we 

even gesproken: lichte frons en ‘zorgen’ of we het zand niet 

overal zouden terugvinden. Toch had het wel wat, dat zand; 

en de schoonloopmat naar de Mennozaal heeft naar ik hoop 

zijn werk gedaan. We kunnen de Jubileum commissieleden 

niet genoeg bedanken voor het totale plaatje van dit mooie 

weekend. Daarnaast zijn er heel veel vrijwilligers werkzaam 

geweest op beide dagen. Ook Hulde voor jullie allen! Ik heb 

me wel eens zorgen gemaakt of men zich niet zou vertillen 

aan al die plannen. Maar ik denk dat, dankzij jullie, het ge-

gaan en geworden is, zoals we het hebben mogen beleven. 

Dank jullie wel! 

Joke Bakker 



 

 

  

Tijd om te gedenken 
Prediker zei het al: “voor alles is een tijd”. Wij leven met de 

afwisseling van de seizoenen en die markeren onze tijd. Wij 

mogen dan zo nu en dan wel eens mopperen op het weer, in 

herfst en winter, als het koud, somber en nat is, of in de zomer, 

als het maar steeds geen “echt zomerweer” wil worden, maar 

eigenlijk zou ik er niet aan moeten denken om op een plaats te 

wonen waar het het hele jaar door hetzelfde weer is, er altijd 

blaadjes aan de bomen zitten en er altijd wel een bloem te 

bewonderen of een vrucht vers van de bomen te eten is. Een 

paradijselijke toestand misschien, maar ook wel heel erg saai, 

want alle dagen gaan dan op elkaar lijken. Dan mis je het frisse 

groen van het voorjaar, de zinderende kleuren van de zomer, de 

overvloed van de herfst en de belofte van de knoppen aan de 

kale takken in de winter. In de gemeente leven wij ook met de 

seizoenen. Is het u overigens wel eens opgevallen dat de sei-

zoenen in de gemeente precies andersom lopen dan die in de 

natuur? Als de natuur zich opmaakt voor de winterslaap wordt 

de gemeente juist wakker en bruist het overal van het leven. 

Tegen dat de natuur weer wakker wordt komt het leven in de 

gemeente juist op een laag pitje te staan omdat iedereen er 

weer op uit trekt om verre of dichtbije streken te ontdekken. 

Sommige dingen lopen in de natuur en in de gemeente wel 

parallel. De afstervende natuur in de herfst maakt dat ook wij 

aan het einde van het (kerkelijk) jaar wat naar binnen keren en 

terug denken aan wat voorbij ging. 1 en 2 november, Allerheili-

gen en Allerzielen, of de laatste zondag van het kerkelijk jaar 

zijn traditioneel de dagen dat wij gedenken wie ons ontvielen. 

Nog één keer noemen wij in de gemeente hun namen, opdat zij 

niet vergeten worden. Wij mogen leven in het vertrouwen dat 

ook God ons niet vergeet, maar onze namen in de palm van zijn 

hand schrijft (Jesaja 49: 16). Het is als zo’n knop aan een winter-

se tak: hij lijkt dood, maar er is de belofte dat het nog niet is 

afgelopen. Wie ons voorgingen lieten ons ook een erfenis na. 

Een Bijbel vol inspirerende verhalen, een traditie van omzien 

naar elkaar, je inzetten voor vrede en gerechtigheid, van daden 

gaan woorden te boven. Zo staan wij op de schouders van de 

generaties die ons voor gingen. Zo zullen ook zij die na ons 

komen weer op onze schouders staan om op hun eigen manier 

invulling geven aan wat wij hen nalaten. Behalve geestelijke 

zaken lieten onze voorouders ons ook een prachtig kerkgebouw 

na. Een gebouw waaraan de geschiedenis is af te lezen. De 

teruggetrokken ligging, nog uit de tijd dat het een schuilkerk 

was. De neoclassicistische voorgevel uit de tijd dat dat in de 

mode kwam.  De Mennozaal, uit het midden van de vorige 

eeuw, toen er behoefte kwam aan een multifunctionele ruimte en 

de bouwvallige huisjes van het hofje dat op die plaats stond hun 

beste tijd wel hadden gehad. Het gebouw vertelt de geschiede-

nis van de mensen die er naar de kerk gingen. Het vertelt wat zij 

belangrijk vonden en waar zij behoeften aan hadden. Een leeg 

gebouw is slechts een hoop stenen, maar het krijgt een ziel 

zodra wij er binnen gaan. 400 jaar al biedt ons kerkgebouw 

onderdak aan de gemeenteleden die het tot leven brengen. Een 

verjaardag die wij groots hebben gevierd. De tijd is er rijp voor: 

onze schuilkerk werd ons pronkstuk. Wij zijn nog steeds niet ván 

de wereld, maar ondertussen staan wij wel midden in die we-

reld. Zowel het kerkgebouw als de gemeente mogen gezien 

worden. Met het vieren van dit jubileum zorgen wij ervoor dat 

het materiele én immateriële doperse erfgoed in Alkmaar spring 

levend blijven. Dank aan de jubileumcommissie en al die mensen 

er omheen, die heel veel werk hebben verzet om dit feest tot een 

succes te maken. 

Louise Pondman  

 

 

 

 
 

NBG Leesrooster 
Bijbelrooster in november 

wo 1 Psalm 65 Dankdag 

do 2 Psalm 116 God heb ik lief 

vr 3 Matt. 21:33-44 Geduldige landheer 

za 4 Matt. 21:45–22:14 Bruiloft 

zo 5 Psalm 38 Pijnlijk 

ma 6 Matt.  22:15-22 Belastende vraag 

di 7 Matt. 22:23-33 Ken de kracht van God 

wo 8 Matt. 22:34-46 Kernvragen 

do 9 Matt. 23:1-12 Het gaat niet om uiterlijke vormen 

vr 10 Matt. 23:13-26 Waarschuwende woorden 

za 11 Matt. 23:27-39 Lokroep in harde woorden 

zo 12 Jes. 48:1-11 Nieuws 

ma 13 Jes. 48:12-22 Vluchtweg 

di 14 Jes. 49:1-13 Uitgekozen 

wo 15 Jes. 49:14-26 Gods moederliefde 

do 16 Psalm 88 Absolute duisternis 

vr 17 Matt. 24:1-14 Wachten op goed nieuws 

za 18 Matt. 24:15-28 Wees klaar 

zo 19 2 Tessal. 1:1-12 Volhouden 

ma 20 2 Tessal. 2:1-17 Herken de vijand 

di 21 2 Tessal.  3:1-18 Werkhouding 

wo 22 Psalm 128 Genieten  

do 23 Matt. 24:29-44 Les van de vijgenboom 

vr 24 Matt.24:45-51 Verwachting 

za 25 Psalm 85 God is rechtvaardig 

zo 26 Matt. 25:1-13 Oliecrisis 

ma 27 Matt. 25:14-30 Talentenjacht 

di 28 Matt. 25:31-46 Scheiding 

wo 29 Jeremia 24:1-10 Rijp en rot 

do 30 Jeremia 25:1-14 Nog niets geleerd 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Korte berichten 
Dank 

Hierbij wil ik de Gemeente van harte bedanken voor de prach-

tige herfstbloemen, die ik via Hilda Wouwenaar heb gekregen. 

Ik geniet er elke dag van! Met vriendelijke groet, 

  Margreet van der Zwan. 

Mooie uitspraak van Piet Visser die we zeker 

niet moeten vergeten: 
Er is geen rekkelijker, geen pragmatischer volk dan dat van 

Menno Simonsz. Menno had als motto: ‘want niemand kan een 

ander fundament leggen, dan er al ligt- Jezus Christus zelf ‘ (1 

Kor.3:11), maar zijn geestelijke erfgenamen hebben dat ver-

taald als ‘Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld en 

waar de Geest van de Heer is, daar is de vrijheid’. (2 Kor.3:17) 

 
Bloemen en Collecten 
Datum Naam Eigen gemeente Extra collecte 

17-9 Zr. M. Leeuwrik 185,05 voor Sint Maarten 

24-9 Zr. M. Bakker 66,00 54,20 

1-10 Zr. M. v.d. Zwan 44,60 54,60 

15-10 Zr. E. Volman 40,20 34,30 

21/22-10 Jubileum weekend 750,00 

Er is afgesproken om de helft van de collecte opbrengst naar 

het orgelfonds van de Lutherse gemeente over te maken. Dit 

i.v.m. een grote schade aan het orgel door inbrekers. 

 

 



Harmen met de trekzak 
Aandacht voor het gedachte-

nisboek 

 

Van Schuilkerk naar ‘Dopers Pronkstuk’. 

Een fotoimpressie van het Open Huis en de Viering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De “woningen” voor de schuilkerk hersteld Doopsgezinde vlag hangt uit 

Speelhoek voor de kleintjes Speurtocht door het gebouw Virtual Reality kijkje in het orgel 

Overleg over de Speurtocht? 



 

Thematische 

Wandeltocht 

langs 

Doperse 

plaatsen in  

Alkmaar 

Cake met een logo van poedersuiker, Lectuurtafel, Gesprekken in de 

Virtual Reality hoek en de kerkenkamer. Tot slot een orgelconcert op 

de dag van het Open Huis. 



 

  
Alkmaar Freedom House: feest, 

vrijwilligers en gitaren 
 
“Het Freedom House is mijn familie”. Dit zei Tasar, een 

vluchtelinge uit Syrië. Zij bedankte tijdens het feest de 

vrijwilligers voor hun hulp en steun.  

En feest was het, op 21 oktober, voor vrijwilligers en 

bezoekers van het AFH. Ruim 200 mensen genoten in de 

Vrijheidskerk van muziek, toneel, het bijzondere eten (veel 

exotische gerechten naast Hollandse kaas en poffertjes) en 

van de gesprekken met elkaar. De kinderen dansten aan het 

eind van het feest op de muziek van een DJ. 

Het AFH draait nu ruim anderhalf jaar en de uitspraak van 

Tasar geeft wel aan dat het aan een behoefte voldoet. Het 

aantal bezoekers is de afgelopen periode opgelopen tot 30 

à 40 per middag. Naast bewoners van het AZC weten ook 

vergunninghouders die elders in de stad worden hun weg 

naar het AFH te vinden. De behoefte om de Nederlandse 

taal te oefenen blijkt groot. Het is dan ook de eerste stap op 

weg naar integratie. De subsidie van het Oranje Fonds 

maakt het ook mogelijk om nieuwe initiatieven te starten. Zo 

is er een sollicitatietraining georganiseerd en staat een cursus 

weerbaarheid (voor de vrijwilligers) op het programma. 

Het aantal bezoekers per middag (het record staat op 46) 

maakt de taken van de vrijwilligers pittig. Er is dan ook grote 

behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Wilt u 

meedoen of weet u iemand die dat zou willen? Graag! 

Opgeven kan via het aanmeldingsformulier op 

www.alkmaarfreedomhouse.nl of met een berichtje naar 

info@alkmaarseraadvankerken.nl. 

 

De gitaarlessen, die Erik Determann op vrijdagmiddag geeft, 

zijn geliefd. Vorig jaar hebben we met behulp van een 

speciale subsidie een aantal goede lesgitaren aan kunnen 

schaffen. Deze instrumenten blijven in het AFH. De afgelopen 

periode werden er ook gitaren geschonken die aan 

leerlingen meegegeven konden worden. Zij waren daar heel 

blij mee. Als u nog ergens een gitaar heeft die in goede staat 

is maar waar niet meer op wordt gespeeld, zou u die dan 

willen afstaan? Vluchtelingen zouden u daar heel dankbaar 

voor zijn! Ook hierover kunt u een berichtje sturen naar 

info@alkmaarseraadvankerken.nl  of bellen naar 06-

49896107. 

 

Ria de Rijke 
projectleiding AFH 

 
 

In 400 jaar van schuilkerk naar dopers  “pronkstuk” 

een verslag van twee dagen feest in Alkmaar 

Zaterdag 21 oktober 
Op de vroege morgen   van zaterdag 21 oktober wordt er nog 

hard gewerkt in de Koningsweg, bouwvakkers lopen af en aan 

om de laatste werkzaamheden aan de schuilkerk en poort uit te 

voeren. Zo zal het er vast ook 400 jaar geleden hebben 

uitgezien op die ochtend in oktober 1617. Maar nu is het 2017 

en er wordt vast en zeker weer even hard gewerkt, door de 

feestcommissie en haar hulpdiensten want om 11 uur gaan de 

deuren open.  Boven de “nieuwe” historische ingang wappert 

fier de vlag met Menno Simonsz. 

Vanmorgen vroeg heeft NH radio nog aandacht besteed aan 

dit bijzondere jubileum nadat eerder in de week de lokale 

kranten er ook grote verslagen over hebben gepubliceerd. 

Inmiddels zijn de kerk en haar ruimtes ingericht, is de koffie met 

koek gereed en wordt er gespannen gewacht op de eerste 

bezoekers. En die komen in grote getalen, ruim 300 komen de 

Vermaning bezoeken en die vragen honderd uit. Al vanaf 11 uur 

is het een komen en gaan van belangstellenden. 

Het is opvallend dat de bezoekers van vandaag er speciaal op 

uitgetrokken zijn om de kerk te bezoeken, velen geven aan 

door de kranten berichten te zijn geïnspireerd. Ze nemen ook 

alle tijd voor de glas in loodramen, vragen over ons 

“doopsgezinden” en met de Virtual Reality bril konden ze 

“rondlopen” op plaatsen in de kerk waar je niet kunt komen, 

zoals bij het verborgen oorspronkelijke dakspant en in het 

inwendige van ons orgel. Ze namen de tijd voor de 

diapresentatie over de vele verbouwingen van de kerk in de 

Mennozaal en de koffie en thee met koek vinden gretig aftrek. 

Het bezoek is anders dan op monumentendag waarbij 

bezoekers vaak met het programma in de hand van monument 

naar monument snellen Ze hebben hoewel ze vaak al hun hele 

leven in Alkmaar hebben gewoond, via de Kanaalkade of 

Koningsweg het gebouw wel hebben gezien maar zich nooit 

gerealiseerd dat hier een kerkgebouw stond. We zijn dus voor 

hen nog altijd wel een schuilkerk. De kerk wordt bewonderd 

om haar eenvoud en er is ook veel waardering voor de mooie 

staat van onderhoud. 

Er komen ook mensen die in hun jeugd nog bij ons op 

zondagsschool zijn geweest, iemand vertelt dat ze jammer 

genoeg net voor ze haar bijbeltje zou krijgen er mee was 

gestopt. Ze is vanzelfsprekend welkom om de zondagschool 

nog eens over te doen en wie weet toch die bijbel te 

bemachtigen. Er zijn niet alleen NL gasten maar ook een 

enkele buitenlander uit Engeland of Duitsland  komt niets 

vermoedend binnen en is zeer verrast om onze sobere ruimte. 

Dat we nog elke zondagdienst hebben is voor velen een grote 

verrassing.  

Ook de stadswandeling langs doperse plaatsten is goed 

bezet, er valt veel te zien in de directe omgeving, van 

schuilkerk tot plaats waar bijvoorbeeld de martelaren werden 

verdronken/ verbrand. 

Werd de hele dag al muzikaal opgeleukt door Harmen Ament 

op de trekzak en Jan in ’t Veld op het orgel om 15.30 u is het 

de beurt aan Henny van der Kraats voor het orgelconcert. 

Vanuit de kerkzaal kunnen we op een scherm meekijken hoe 

zijn handen en voeten de toetsen beroeren o.a. Bach , 

Mendelssohn en een potpourri van bekende doperse liederen 

wordt over ons uitgestrooid. Alle klank mogelijkheden van het 

orgel worden benut. Met een luid applaus wordt Henny na een 

uur hartelijk bedankt en is er een einde aan deze dag voor 

bezoekers. Vele vrijwilligers gaan daarna nog aan de slag 

om de dag van morgen voor te bereiden. 

 

 
 

http://www.alkmaarfreedomhouse.nl/
mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl
mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl


 

 

 

 

 

 

 

In een korte dienst met als schriftlezing Mattheüs 5: 14-16 Jullie 

zijn het licht der wereld,  wordt de laatste fase van de doperse 

geschiedenis opgepakt. Schuilen hoeft niet meer, de deuren 

gaan open en het licht schijnt altijd in het roosvenster. Laten wij 

het licht der aarde zijn en onze stem laten horen, oorlog en 

geweld, onrecht en ellende hebben niet het laatste woord. Als 

levende stenen vormen we een gemeente en  hebben we een 

boodschap voor de wereld. In de traditie die staat als een huis 

op het enige fundament dat telt: namelijk Jezus Christus zelf. 

Br Henk Stemvers spreekt daarna de aanwezigen nog kort bij 

over zijn blik op de toekomst. Ondanks afnemende 

ledenaantallen is er hoop, nieuwe vormen van kerk zullen hun 

weg vinden. 

Na de dienst is er nog een feestelijk samen zijn in de 

Mennozaal. Zr Anneke Struijf bedankt met bloemen en met 

applaus ondersteunt de feestcommissie, onder leiding van 

Jopie Siebeling, voor hun fantastische organisatie van dit 400 

jarig jubileum van ons kerkgebouw. Het was een groots feest 

dat zonder de inzet van 51 vrijwilligers onmogelijk was 

geweest. Aan allen heel veel dank. 

Jan Willem Pondman 
 

Een woord van dank. 
In het weekend van 21 en 22 oktober hebben wij op een 

geweldige manier het 400 jarige bestaan van ons kerkgebouw 

gevierd. Dankzij een aantal donateurs en sponsoren is dat 

mede mogelijk geweest 

Wij bedanken: 

Onze donateurs:  

N.H.D.S., Rijper Sociëteit, Fonds Zuid-Limburg met een 

donatie van € 1.000.-.; 

Onze sponsoren: Fa. P. Mors, Pronk Bouw en Melchers 

Schilderwerk; 

En: 

Organisatie Open Monumentendag, het Regionaal Archief en 

Anton van Daal. 

Namens de jubileumcommissie en kerkenraad. 

 

 

Zondag 22 oktober 
Voor 14.00 uur komen de eerste gasten voor de viering van 

vanmiddag al binnen, er is koffie en thee. De Mennozaal en 

kerkruimte zijn door de feestcommissie die ochtend al in 

gereedheid gebracht voor het middagprogramma. 

Om 14.30 worden we allen in de kerkzaal verwacht waar de 

mannen van de vrouwen naar historisch gebruik van elkaar 

worden gescheiden, de mannen in de banken en de vrouwen 

op de stoelen in het midden. In afwachting van de dienst 

zingen we samen met de “voorzanger”, br Anne de Jong, 

oude doperse liederen die tijdens “verboden” samenkomsten 

ook werden gezongen. In die oude teksten wordt de Heer 

uitbundig lof en eer toegezongen.Daarna is Hans de Ries (de 

Rijke) in ons midden in de persoon van drs. Douwe van der 

Sluis. Gekleed in een bij de tijd passend kostuum neemt hij ons 

mee in zijn leerrede over de paradijselijke zonde. Genesis 3: 

De vrucht en de vruchten, de zonde en het witwassen, het 

menselijk tekort en de Goddelijke genade. Hans de Ries kijkt 

daarin op zijn oude dag  terug op zijn terugkeer uit de 

Zaanstreek naar zijn geliefde Alkmaar waar hij ook overlijdt. 

Oude gedachten worden verbonden met het heden. 

Omdat in het verre verleden sprekers zeer breedsprakig waren 

is er voor vandaag een tijdbewaker ingesteld in de persoon 

van br Wiebe van Slooten die met zijn zandloper de spreektijd 

zal bewaken. Hij zal alle sprekers tijdens hun speeches manen 

toch rekening met de tijd te houden al zal later Piet Visser nog 

opmerken dat de eeuwigheid geen tijd kent als hij wordt 

gemaand. Na de leerrede is het de beurt aan Pieter Daniel 

Ysenbeek ( 1842-1917)  vertolkt door Prof. Dr. Piet Visser,  

kleinzoon van de eerste predikant van de Verenigde Friesche 

en Waterlandsche Doopsgezinde gemeente te Alkmaar. Hij  

neemt ons op zijn alom bekende leerzame en humoristische 

wijze mee in de geschiedenis van Doopsgezind Alkmaar ten 

tijde van br Cornelis Willem Bruinvis en ds de Boer. Parallel 

aan de Nederlandse geschiedenis neemt onze br Ysenbeek de 

Alkmaarse doperse geschiedenis en bouwprestaties ter hand.  

We horen van kapers, floddermutsen en oorijzers van, 

lodderrijn en psalmboekjes, patriotten, keren ons tegen de 

hervormde regentenkliek rond Oranje en zetten daarbij onze 

weerloosheid opzij en nemen zelfs deel aan militaire 

exercitiegenootschappen! Kerk en staat worden gescheiden 

dopers Alkmaar juicht terwijl onze oude archieven bij gebrek 

aan brandhout door de ingekwartierde Franse militairen 

worden verbrand. Napoleons broer plundert even later nog de 

kas van de gemeente waardoor er voor de predikant Ysenbeek 

slechts een schamel traktement van 90 % over is. Gelukkig 

keert het tij en vele verbouwingen aan ex- en interieur volgen. 

Zo komt er komt een orgel, een nieuwe preekstoel ( volgens br 

Ysenbeek een opgekalafaterd tweede- handsje uit 

Oosthuizen), de achter- en voorkant van de kerk worden 

aangepakt. We worden zichtbaar. 

Ook de samenstelling van de gemeenteleden verandert en 

groeit uitbundig. In 1877 zijn er  240 leden en in 1898 al 469, 

een derde komt dan al niet meer uit de stad Alkmaar. Maar er 

zijn volgens br Ysenbeek ook zorgen met name over de 

onevenredige verdeling van de seksen 2/3 is vrouw en die 

hebben ook al sinds 1862 stemrecht “Oh treurnis der tijden, 

waar zal dit henen gaan”? De vrouwengeest is uit de fles en 

dat is ook het moment om na het zingen van ps 150: ‘Looft 

God, looft hem overal” in te grijpen. 

Ds Louise Pondman-de Wilde verzoekt daarom onze spreker 

om plaats te maken. Omdat 2000 jaar geleden een paar 

kwebbeltantes hun mond niet konden houden in Korinte 

hebben vrouwen eeuwenlang hun mond moeten houden in de 

kerk maar niet vandaag. 



  
Welkomstwoord 

Anneke Struijf 

 

Voorzanger Anne de Jong 

 

Douwe van der Sluis, 

Alias Hans de Ries 

Piet Visser,  

Alias Ds. IJsenbeek 

 

Louise Pondman 

 

Wiebe van Slooten, 

Bewaker van de tijd! 

Zand op de vloer 

Zelfs bezoekers op de “Kraak”. 



 

 

 

 

 

Binnenkomst van de notabelen met gehuurde plaatsen! 

Henk Stenvers    

Zwaaien voor de foto! 

Tot slot 

Het bedanken van de 

Jubileumcommissie en bekendmaken 

van de opbrengst van de collecte 

een feestelijke receptie 

Bijpraten tijdens de fees-

telijke receptie 

Foto’s: Hans Smit, Jan Bart 



  
Berichten uit de kerkenraad 
Wát een werk is er verzet door zó veel leden en vrienden van 

onze gemeente. Alles tot in de puntjes georganiseerd! Nu het 

feest achter de rug is, kunnen we terugkijken op een prachtige 

jubileumviering!  Menigeen zal een zucht  van verlichting slaken 

want het heeft heel veel tijd en energie gekost en misschien 

zelfs af en toe een korte nachtrust. De kerkenraad bedankt 

iedereen die zich, op welke manier, heeft ingezet om ons jubi-

leum te doen slagen. “Als er iets moet worden georganiseerd: 

de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar kán dat!”, heeft onze 

oud-predikant Carolien Cornelissen ooit gezegd en ook nu 

weer is dat ten volle waargemaakt! De totale opbrengst van de 

collecte is €750,-  en op onze Open Dag is nog €40,80, spe-

ciaal voor het orgel van de Lutherse gemeente, in het ijzeren 

collectebusje gestopt. Voor het orgel is dus € 375 + €40,80 =  

€415,80 opgehaald!! In onze KR vergadering van november 

bepalen we tot welk mooi bedrag we het gaan aanvullen! 

In onze kerkenraadsvergadering van oktober hadden we een 

volle agenda. Met br. Bart Hoogcarspel, BV vertegenwoordi-

ger van onze gemeente, spraken we over de plannen van de 

ADS (Algemene Doopsgezinde Sociëteit) om een reglements-

commissie in te stellen met als doel het doen van voorstellen tot 

herformulering van de ADS om zo een bijdrage te leveren aan 

een vereenvoudiging van de bestuursstructuur. Geen gemakke-

lijke kost maar wél belangrijk. Er hebben zich 12 mensen opge-

geven voor de AED/reanimatietraining. Er komen twee groe-

pen van 6.  We hebben besloten om € 20,- per deelnemer als 

bijdrage te vragen. De rest van de kosten wordt uit de gemeen-

tekas vergoed. Zr. Joke Bakker heeft een indeling gemaakt en 

de middagen zijn inmiddels bij de betrokkenen bekend.  

Het preekrooster voor 2018 is zo goed als ingevuld. Helaas 

heeft br. Martin Maassen zijn 2  preekbeurten teruggegeven. 

Voor invulling  van de opengevallen zondagen maken wij ons 

niet druk: we hebben al enkele opties. 

Uiteraard  stond ook onze komende algemene ledenvergade-

ring op de agenda. U komt toch ook? Als het goed is, heeft u 

per post de agenda en de begroting 2018 ontvangen. Naar 

de, ons bekende, mailadressen zijn de overige stukken zoals de 

notulen en de jaarverslagen van de diverse groepen/kringen 

gemaild. We hebben 308 volwassenen en 13 kinderen mogen 

ontvangen op de Open Monumentendag. Toch weer een mooi 

aantal en hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich voor deze 

dag hebben ingezet. De seniorentocht  ging dit keer, via een 

mooie route, naar de DG De Rijp met een hartelijke ontvangst. 

Ieder jaar wordt het aantal deelnemers kleiner . Dit keer waren 

het er 4. Maar……. Zr. Hilda Wouwenaar  houdt gelukkig niet 

van stoppen en gaat door zolang er mensen zijn die zich opge-

ven. (Zie verder het verslag van zr. Sandra Lantinga elders in 

Op Weg). 13 december, een woensdagmiddag, wordt er een 

Adventsmiddag georganiseerd. De inhoudelijke invulling wordt 

verzorgd door de zrs. Klaartje van Leersum, Hermine Koorn-

neef, Jacqueline Roelofs en Anneke Struijf. Wie wil zorgen voor 

de aankleding van de Mennozaal en voor “een natje en een 

droogje”? Graag melden bij één van de zusters. 

Br. Hans de Jonge meldt ons dat de bijdrage naar draagkracht 

goed loopt. Mocht u nog niet betaald hebben, wacht dan niet 

te lang. Het jaar is zo voorbij! Kijkt u regelmatig naar onze 

website? Doen hoor! Want onze site wordt “up te date” bijge-

houden. Er worden regelmatig foto’s  geplaatst van gebeurte-

nissen in onze gemeente! Heeft u ook foto’s gemaakt van een 

gemeenteactiviteit of… heeft u iets te melden vanuit uw kring of 

gespreksgroep, laat het zr. Antoinette Hazevoet 

(hazevoet@gmail.com) weten. Zij plaatst het dan meteen op de 

website!   
Anneke Struijf 

 

 

Activiteiten in november: 
30-10 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 

01-11 09.30 Kerkenraad Kerkenraadskamer 

01-11 14.00 Ontmoetingskring Kerkenraadskamer 

01-11 19.30 Bijeenkomst olv. Rien Erkelens     Mennozaal 

  Vervolg bijeenkomsten Interreligieuze ethiek II 

03-11 10.00 Voorbereiding Jubileum Mennokoor Holland 

05-11 10.30 Jubileumdienst Menno Koor Holland  

  voor koorleden aanvullend programma 

06-11 10.00 Onderhoudcie. Kerkenraadskamer 

06-11 14.15 Koorrepetie Mennozaal 

07-11 13.30 Liturgiecie. Kerkenraadskamer 

08-11 17.00 Regiobijeenkomst Dopersduin 

09-11 20.00 Mennonights t.h.v. fam. In ‘t Veld 

12-11 11.30 Ledenvergadering Mennozaal 

12-11 16.30 Pretkadetten Mennozaal 

13-11 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 

14-11 14.00 Kring Bergen Schoorl 

20-11 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 

21-11 10.00 Kring Heiloo 

27-11 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactperso-

nen: 

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, wou-

wenaar1@live.nl  

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 13 november 2017 

Redactie Op Weg: zrs. Joke Bakker, Agnes van Menen, Jeanne 

Kleijn-Seijffer en brs. Hans de Jonge, Kees Knijnenberg, Klaas 

Sabel. Opmaak Nieuwsbrief: Jan Bart 
 

Seniorenmiddag 2017:  
Van  de  regen in de zon! 
De weergoden leken ons niet gunstig gezind toe wij op zaterdag 

30 september in de stromende regen met 2 auto’s vanuit Alkmaar 

vertrokken,  op weg naar een voor de deelnemers onbekende 

eindbestemming. Ook dit jaar had Hilda weer een prachtige 

route uitgezet. Vanuit Alkmaar over de dijk via Ursem,  Rusten-

burg, Schermerhoorn richting West Grafdijk. Ondanks de regen of 

misschien juist dankzij de regen genoten we van de vergezichten 

en de vele molens. Langzaam maar zeker werd het droog, liet de 

zon zich steeds meer zien en konden we de eindbestemming in de 

zon zien liggen: De doopsgezinde Vermaning in het pittoreske De 

Rijp. Na een warm ontvangst door de broeders en zusters van de 

doopsgezinde gemeente De Rijp en Graftdijk kregen wij onder het 

genot van koffie, thee en koekjes,  een uitleg over de geschiede-

nis van de gemeente en hoe het water daar een belangrijke rol bij 

had gespeeld! Met de zon aan de horizon reden wij via 

Noordeinde en Grootschermer terug naar  Alkmaar. Daar werden 

we in de Mennozaal  door Joke en Louise verrast met een heerlij-

ke broodmaaltijd. Het was een warm en meer dan gezellig sa-

men zijn. Graag dank ik daar alle deelnemers en andere betrok-

kenen voor. Voor mij was het de eerste keer dat ik als chauffeur 

mee was en ik vond het zo leuk dat ik er volgend jaar graag weer 

bij wil zijn. Ik hoop u ook! 

Sandra Lantinga 
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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@doopsgezind.nl 

 

Kerkenraad:  

Voorzitter: A. Struijf, tel. 0878758408  

astruijf@xs4all.nl 

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

h.jonge6@upcmail.nl 

Secretaris: J. Bakker,  tel. 072-5335883 

jokebakker-5@ziggo.nl 

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

h_koornneef@hotmail.com 

Lid: H.G. Wouwenaar, tel. 072 5126036,  

wouwenaar1@live.nl   

 

 

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 

 

 
In memoriam zr. Trijnie Kieft-Kostelijk 
Trijnie was geen kerkbezoekster. Zij kwam bij ons in de toenmalige 

zusterkring op 76-jarige leeftijd op de fiets van Oudorp naar Alk-

maar. 

Ze was een rustige vrouw. Voelde zich bij ons in de kring thuis, dat 

bleek wel uit het feit, naar aanleiding van een thema die middag. 

Ze had een voorwerp meegenomen om aan ons te laten zien, met 

ons te delen, en vertelde ze waarom zij daar aan gehecht was. 

Aan het slot van een latere bijeenkomst, gebeurde het wel dat 

Trijnie haar inbreng had met een mooi, gevoelig, Westfries ge-

dicht. Het dialect was haar wel toevertrouwd, dat kon zij als geen 

ander voordragen. 

Haar 80ste verjaardag vierde ze nog op de Kasteellaan, waar ze 

mooi woonde, en ik haar namens de zusterkring feliciteerde en 

een bloemetje bracht. Verrast heb ik haar schilderstukjes bekeken 

die uit haar penseel waren gevloeid. Wat een mooie bloemen kon 

zij schilderen. 

Op hoge leeftijd, ze was zeker wel 82-83 jaar, reed ze nog in 

haar auto. Samen zijn we nog naar de jaarlijkse gewestelijke 

zr.kr.dag gereden, die was dat jaar in Broek op L. Een mooie 

ontmoetingsdag was het, alleen het knutselwerkje later op de dag 

vond Trijnie maar niks. Ik kan er nog om glimlachen. 

Door een noodlottige val belandde ze voor revalidatie in de Lau-

wershof. Wat was ze blij met een bezoekje. 

Trijnie moest fysiek inleveren, niet meer autorijden, en niet lang 

daarna ging ze verhuizen naar een aanleunflat van de Olden-

burgh. Gerieflijk, comfortabel, alles gelijkvloers. Ondanks dat ze 

wel eens mopperde, was ze ook wel tevreden daar met alle facili-

teiten van de Oldenburgh. Menig keer ging ik even bij haar langs . 

Totdat het voor mij ook wat lastiger werd, spraken we met elkaar 

zo af aan toe telefonisch. Fred heeft haar dikwijls met Op Weg 

bezocht en kwam met de Paas- en Kerstattenties bij haar langs. 

Trijnie is 91 jaar oud geworden. Ze is niet meer, is herinnering 

geworden. Op vrijdag 29 september jl. hebben we afscheid van 

haar genomen. Haar zonen hebben over haar leven verteld. In-

drukwekkend. Ik was er door geroerd. Dat Trijnie mag rusten in 

vrede. 

Tini Visser. 
 
 
  

 

Jubileum dienst Menno Koor Holland  

zondag 5 november 2017. 
Het Menno Koor Holland is een landelijk Doopsgezind ge-

mengd koor met circa 50 leden. Iedereen, ongeacht geloof, 

leeftijd of zangervaring vindt er de mogelijkheid om met elkaar 

te zingen. Maar het is niet alleen het zingen dat de leden 

bindt. Het Menno Koor vervult ook een belangrijke contact-

functie tussen Doopsgezinden in ons eigen land en in het bui-

tenland. In 1992 is de start van het koor in onze doopsgezinde 

gemeente geweest. En daarom viert dit koor op zondag 5 

november in onze kerk haar 25 jarig jubileum. De dienst, o.l.v. 

ds. Harmen Ament, begint om 10.30 uur. Na afloop van de 

dienst zal het Menno Koor Holland een korte presentatie ten 

gehore brengen. Houdt u er rekening mee dat de dienst en de 

presentatie, met na afloop koffie drinken rond 12.00 uur zal 

zijn afgelopen. 

Hans de Jonge 

 

Bachcantate in Witte Kerk, Heiloo 
Op zondagmiddag 26 november, aanvang 16.00 uur, voert 

Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leeg-

water Bachs cantate BWV 139 “Wohl dem, der sich auf seinen 

Gott” uit. De cantate bestaat uit een zestal delen die naast het 

koor door professionele solisten en instrumentalisten zullen 

worden uitgevoerd. Deze zogenaamde koraalcantate is ge-

baseerd op het gelijknamige lied van Johann Christoph Rube 

uit 1692. Deze Rube was in het dagelijks leven rechter. Daar-

naast profileerde hij zich als dichter. De ons onbekend geble-

ven librettist heeft zoals gewoonlijk bij dit type cantate het 

aanvangs- en slotvers woordelijk overgenomen en de drie 

binnenste verzen omgedicht waarbij ieder vers van Rube de 

basis vormt voor de delen 2, 4 en 5. Deel 3 is vrij ingevoegd 

en maakt de verbinding met het evangelie van deze zondag. 

Zoals gebruikelijk in Bachs tijd wordt ook nu de cantate inge-

bed in een compacte liturgie die deze keer geleid zal worden 

door ds. Joan Idzenga. De toegang is gratis, wel is er een 

collecte.  
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