
De diensten in juli/augustus 2017 in de Doopsgezinde kerk 

aan de Koningsweg 12 te Alkmaar 

 Collectedoelen: 

2 juli 2017, 10.00 uur 

Ds. B. Santema 

Duurzame ontwikkeling 

9 juli 2017, 10.00 uur 

Zr. J. Bakker 

Stichting Come 

16 juli 2017, 10.00 uur 

Ds. I. Reinhold  

Stichting Come 

23 juli 2017, 10.00 uur 

Ds. L. Pondman 

Hospice Alkmaar 

30 juli 2017, 10.00 uur 

Themadienst 

Hospice Alkmaar 

6 augustus 2017, 10.00 uur 

Ds. L. Pondman 

Pastoraal Diaconaal Fonds 

13 augustus 2017, 10.00 uur 

Ds. J. Roelofs 

Pastoraal Diaconaal Fonds 

20 augustus 2017, 10.00 uur 

Zr. C. Laros. 

I.F.O.R. 

27 augustus 2017, 10.00 uur 

Ds. L. Pondman 

I.F.O.R. 
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Een groene kerk heeft vele kleuren 

De feestweek van de Oecumene ligt weer achter ons. Met  zorg 

heeft de werkgroep gedurende die week activiteiten georgani-

seerd om daarbij de gelegenheid te bieden elkaar vanuit de 

verschillende kerken te ontmoeten. Ik weet niet hoe het u 

vergaat, maar ik hoor erover en kijk de folder in, maar leg het 

dan vaak weer weg. Eigenlijk is dat jammer en een gemiste 

kans. Bij de mededelingen, voorafgaand aan de Pinksterdienst 

mocht ik u opnieuw wijzen op het aanbod. Zelf besloot ik naar 

de Hortus in Alkmaar te gaan, waar een rondleiding en een 

korte lezing over vlinders en andere insecten werden gegeven. 

Ik heb mijn ogen uitgekeken en ervan genoten. Bij de thee 

raakte ik in gesprek met een Leger des Heils vrijwilligster.  

Op de donderdag was er een maaltijd met kleurige, vergeten 

groenten. Vrijdag een zangdienst en zaterdag een Taizé viering. 

Ik ben benieuwd van u te horen of u erbij bent geweest! 

Zondag werd de feestweek afgesloten met de traditionele 

oecumenische viering. Dit jaar kwamen we samen in de Grote 

kerk. Mooi om dit oude gebouw te gebruiken, waarvoor het 

ooit bedoeld was. Dit alles in samenwerking met het 

Orgelfestival Holland en de Laatdiensten. Jurylid van het 

concours Franz Danksagmüller bespeelde het immense orgel en 

Pieter Rynja begeleidde de gemeente en het Laatkoor o.l.v. 

Hans Timmer. Kleurrijk waren de bloemstukken en zo te zien 

niet aangetast door de enorme rupsen die daarbij lagen. Uit de 

rupsen kwamen prachtige vlinders te voorschijn! En overal 

hingen de ingebrachte vlinders met goede spreuken voor de 

aarde. Het werd een blijde inspirerende dienst met de voorgan-

gers: Yvonne Bos, Marleen Kramer en Gonny Loman. 

Ik hoorde het van vele kanten: dit smaakt naar meer!  

Joke Bakker 

 



          

 

  

Zondags gaan wij naar de kerk 
Wij leven in een seculiere tijd. Men zoekt nog wel naar 

zingeving, maar doet dat steeds meer buiten de gevestigde 

kerken. Toch zitten er iedere zondagmorgen in ons kerk-

gebouw aan de Koningsweg circa 40 leden, vrienden en 

gasten. Waarom komen zij nog steeds zo trouw naar de 

kerk?  

Een kerkdienst is een religieuze bijeenkomst. Religie, van 

het Latijnse religare, betekent verbinden. Om mensen met 

elkaar te kunnen verbinden zullen ze eerst bij elkaar 

moeten komen. Ook in de Bijbel lezen wij over religieuze 

bijeenkomsten. In het  Oude Testament komt men eerst in 

de tent van samenkomst en later in de tempel bijeen. In 

het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, lezen 

wij hoe de eerste gemeente dagelijks bijeen kwam om sa-

men te leren, te eten en daarbij het brood te breken zoals 

Jezus hen dat had voorgedaan. Daarnaast lezen wij dat ze 

ook de tempel bezochten, dus beide vormen van samen-

komen bestonden eerst nog naast elkaar. Hoe die samen-

komsten van de eerste gemeenten er uitzagen weten wij 

niet. Alleen Paulus licht een tipje van de sluier op in zijn 

eerste brief aan de Korintiërs (hoofdstuk 14). Iedereen 

droeg wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een open-

baring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Paulus 

spoorde hen aan om alles tot opbouw van de gemeente te 

laten zijn. Of het hier ging om een kerkdienst zoals wij die 

kennen of dat het meer leek op een soort gemeenteavond 

valt moeilijk te zeggen. Niet alles dat er gebeurde was 

blijkbaar even opbouwend of verbindend, want Paulus 

noemt nog al wat punten ter verbetering in zijn brief.  

 

Een kerkdienst is in de eerste plaats een eredienst, een 

dienst aan God. Daarnaast komt de gemeente bijeen voor 

een godsdienstoefening, zowel met God als met elkaar. 

Ons religieus beleven vindt immers plaats binnen de 

driehoeksrelatie tussen God, onze naasten en onszelf. Om 

structuur aan te brengen in die godsdienstoefening volgen 

wij meestal een min of meer vaste orde van dienst, een 

vaste volgorde van zingen, bidden, lezen en overdenken. 

Wat de gemeente samen beleeft noemen wij liturgie. De 

liturgie is een uiting van het geloof van de gemeente en de 

manier waarop de relatie tussen God en mens wordt 

verstaan, beleeft en gecommuniceerd. De liturgie geeft 

ruimte voor rust en bezinning en vormt ook een oriëntatie 

in ruimte en tijd. Wij gaan op vaste tijden naar de kerk en 

vieren op vaste momenten onze religieuze feesten. Wij 

zoeken samen naar nieuwe woorden die opkomen bij het 

lezen van de oude verhalen uit de Bijbel, die wij als spiegel 

gebruiken voor de vragen die onze eigen tijd oproepen. 

Mensen vertellen elkaar graag verhalen en geven hun 

leven vorm met verhalen. Verhalen en rituelen geven 

structuur aan ons leven en helpen ons op drempelmo-

menten (zoals geboorte, huwelijk en dood). Ze helpen ons 

om zin aan het leven te geven en de gebeurtenissen om 

ons heen te interpreteren. Levensvragen zijn trage vragen, 

waar niet direct een passend antwoord op te geven is, 

maar door er samen mee bezig te zijn kunnen wij ze een 

zinvolle plaats in ons leven geven.  

 

Met de liturgie vieren wij zowel de zevende dag, de dag 

dat God rustte van zijn scheppende arbeid, als de eerste 

dag, de dag van de Opstanding. Wij nemen vast een 

voorproefje op het beloofde komende Vredesrijk van 

God. De kerkdienst is daarmee een oefenplaats voor een 

andere wereld, dwars tegen de weerbarstige werkelijkheid 

om ons heen in.    Louise Pondman 

NBG Leesrooster in juli 
 

za. 01-07 Jes.30:1-14 Geen buitenlandse hulp 

zo. 02-07 Jes.30:15-26 Vluchtverhaal 

ma. 03-07 Jes.30:27-33 Goddelijk geweld 

di. 04-07 Jes.31:1-9 Bewaking 

wo. 05-07 Matt 10:34–11:1 Tweedeling 

do. 06-07 Matt 11:2-15 Geen twijfel mogelijk 

vr. 07-07 Matt 11:16-30 Voorbeeldige kinderen 

za. 08-07 Psalm 13 Niet vergeten 

zo. 09-07 Jer 11:18–12:6 Moordplan 

ma. 10-07 Jer 12:7-17 Haat-liefdeverhouding 

di. 11-07 Jer 13:1-14 Vergane glorie 

wo. 12-07 Jer 13:15-27 Onverbeterlijk 

do. 13-07 Jer 14:1-10 Droogte 

vr. 14-07 Jer 14:11-22 Bidden lijkt zinloos 

za. 15-07 Jer 15:1-9 Bemiddeling onmogelijk 

zo. 16-07 Jer 15:10-21 Jeremiade 

ma. 17-07 Matt 12:1-8 Sabbatsgebod 

di. 18-07 Matt 12:9-21 Goed werk 

wo. 19-07 Matt 12:22-32 Voor of tegen 

do. 20-07 Matt 12:33-42 Ongevraagd teken 

vr. 21-07 Matt 12:43-50 Bewijs gevraagd 

za. 22-07 Matt 13:1-15 Tekst en uitleg 

zo. 23-07 Matt 13:16-23 Bevoorrecht 

ma. 24-07 Matt 13:24-33 Om over na te denken 

di. 25-07 Matt 13:34-46 Koninkrijksrelaties 

wo. 26-07 Matt 13:47-58 Boven het maaiveld 

do. 27-07 Jes.32:1-8 Goed regeren 

vr. 28-07 Jes.32:9-20 Valse gerustheid 

za. 29-07 Jes.33:1-16 Leegte 

zo. 30-07 Jes.33:17-24 Bevrijding 

ma. 31-07 Psalm 63 Dicht bij God 

 

Seniorenmiddag 

Op zaterdag 30 september organiseert ‘Hans de Ries’ 

weer de jaarlijkse Seniorenmiddag. Dat betekent, dat er 

dan hulptroepen nodig zijn: chauffeurs m/v, van half 2 

tot 8 uur, en tafeldekkers/koffiezetters, m/v. Voor deze 

laatste groep geldt: om half 10 heb ik iemand nodig, 1 is 

voldoende, om met mij de tafels te dekken. Dit duurt 

hooguit een uur. Om 17.00 uur zijn 2 mensen nodig om 

koffie te zetten en de tafels af te dekken. Zij kunnen blij-

ven mee-eten. Voor deze laatsten geldt: zij moeten over 

een sleutel (kunnen) beschikken om binnen te komen. 

Aanmelden het liefst via wouwenaar1@live.nl , tel. 072-

5126036 of via het Bureau. Namens ‘Hans de Ries’, 

         Hilda Wouwenaar 

 

Bloemen en Collecten 
 

Datum Bloemen  Collecten:  eigen   extra  

21-5 P. Bras      55,30       59,25 

28-5 Zr. A. Nijntjes     47,75       37,85 

04-6 Br. K. Knijnenberg    66,20       61,60 

 

 

Waarom gaat U naar de Kerk? 
In theorie klinkt dat wat ik hier boven schrijf natuurlijk 

allemaal prachtig, maar beleeft u dat ook werkelijk zo? 

Graag gaat de liturgiecommissie daar zondag 30 juli 

tijdens een themadienst met u over in gesprek. Waarom 

gaat u naar de kerk? Wat verwacht u van de kerkdienst? 

Wanneer gaat u naar huis met het gevoel dat het een 

goede dienst was? En wat maakt die dienst dan zo goed? 

Deze themadienst is het vervolg op de enquête die wij in 

het najaar hielden als start van ons gesprek over de 

kerkdienst. Wij hopen dat u opnieuw actief aan het 

gesprek deel wilt nemen.  Louise Pondman 

 

mailto:wouwenaar1@live.nl


Vermaningspad 
  
Uit de kerkenraad 
Op de laatste vergadering voor de zomer konden we 

Hilda Wouwenaar welkom heten als nieuw kerkenraads-

lid. We zijn blij dat ze haar kennis en energie beschikbaar 

wil stellen.  

Er wordt door de jubileumcie. hard gewerkt aan de 

organisatie van het weekend 21-22 oktober. Veel is er 

nog niet naar buiten gekomen, wel is duidelijk dat er veel 

plannen al bijna klaar liggen!  

Er wordt gewerkt aan een herziening van het reglement 

van de ADS. Br. Bart Hoogcarspel gaat hierover in 

gesprek met o.a. br. Klaas Sabel. In de  KR vergadering 

van september  hopen we hun ideeën hierover te kunnen 

bespreken. 

De data voor de komende Regio bijeenkomsten zijn: 27 

september en 8 november  2017, 21 februari en 30 mei 

2018, aanvang  17.00 uur.  

Van Laura Hoogcarspel en Melle Verhagen ontving onze 

Gemeente het blijde bericht van de geboorte van hun 

zoon Willem op 17 April 2017. We wensen hen samen 

een gelukkige toekomst!  

De themadienst op 30 juli wordt georganiseerd door de 

liturgie commissie en zal gehouden worden in de Menno-

zaal. De data van de DoReLu filmmiddagen in 2018 zijn 

18 jan.- 15 febr. en 15 maart. Na alle volle agenda's van 

de afgelopen tijd komt nu de relatieve rust van de zomer 

tijd. Louise Pondman zal van 17/6 tot 16/7 afwezig zijn. 

De voorgangers uit onze regio vervangen indien noodza-

kelijk. Belt u in dat geval met het bureau of zr. Joke 

Bakker.  We wensen U allen een heerlijke tijd! 

Hermine Koornneef 

 

 
Activiteiten agenda  
 

12-07 10.00 Jubileumcie.  Kerkenraadskamer 

18-07 09.30 Bureau overleg Kerkenraadskamer 

02-08 09.30 Kerkenraad Kerkenraadskamer 

07-08 09.30 Onderhoudscie. Tuinkamer 

14-08 14.00 Koorrepetitie Mennozaal 

15-08 14.00 Liturgiecie. Kerkenraadskamer 

21-08 14.00 Koorrepetitie Mennozaal 

28-08 14.00 Koorrepetitie Mennozaal 

 

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 14 augustus 

 

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

Jeanne Kleijn-Seijffer en brs. Hans de Jonge, Kees 

Knijnenberg, Klaas Sabel. 

 

 “Menno te water” 
Overwegende dat ...wij mensen niet naar de kerk ‘moe-

ten’ maar  zelf graag willen; onze gemeenten er  zijn 

vooral voor de nog-niet-leden; de gemeente naar buiten 

moet, dus ook het water op; er onder de zeilers die via 

Staveren naar de Friese meren gaan een aantal is dat    

Doopsgezind is; ga ik op twee zondagen beginnen met 

een ontmoeting te organiseren op het water: 

zondagmiddag 30 juli  : 14.00-16.00 uur. Op de Morra 

bij de ‘Kuormakkerspôle’. Mijn ’Flory Victory’, een V22, 

ligt  daar voor anker. Herkenbaar aan de ‘doopsgezinde 

vlag’. Daaronder een Nederlandse en Friese vlag. (koffie 

altijd klaar) Als u langszij komt afmeren, breng in wat u 

inbrengen wilt en we hebben het erover. Info: 

harmennel@doopsgezind.nl of  06 – 149 35 052. 

Datum tweede zondag 27 aug. 14- 16 u. Andere plek: 

Gossepalen aan de Sneekermeer (tegenover de starttoren 

van het Kolmeersland), aan de oever van de Greate 

Griene.  Mocht het dan lager wal zijn, dan zijn we in de 

Siebesloot. Behouden vaart, welkom!     

Harmen Thieden Ament  

Interreligieuze  Ethiek II 
Elke dag maken we keuzes. Daarbij spelen normen en 

waarden een belangrijk rol. Onze waarden en normen 

hangen samen met onze antwoorden op de vraag naar de 

zin en het doel van ons leven. In drie avonden bezinnen 

we ons op actuele thema’s in de samenleving van van-

daag. Wat hebben religies Boeddhisme, Jodendom, 

Christendom en Islam ons hierin te bieden? 

Docenten: Marianne Hamers, levensbeschouwelijk 

counselor en Rien Erkelens, predikant PKN en tot mei 

2017 voorzitter van het Interreligieus en Levensbeschou-

welijk Platform Alkmaar. Data: woensdagen 4 oktober, 

18 oktober,  1 november 2017. Plaats: Mennozaal 

Doopsgezinde gemeente, Koningsweg 12, Alkmaar.Tijd: 

19.30 -21.30 uur. Kosten € 10 (voor de drie avonden) 

inclusief koffie of thee. Voor meer informatie en 

aanmelding:Marianne Hamers, 

m.hamers4@kpnplanet.nl, Rien Erkelens,  

erkelensrien@gmail.com, tel. 072-562 3237. 

Dank.  

Al heel wat jaren heb ik namens de Gemeente bloemen 

bij leden gebracht. Kanselbloemen, toen ‘Hans de Ries’ 

dat altijd deed, en de laatste jaren als wijkcontactpersoon 

bij kroonjaren. En nu was ik zelf aan de beurt. Het voelde 

heel apart, toen zr. Annemarie Blokker me belde om hier-

voor een afspraak te maken. De bloemen hebben lang en 

prachtig gestaan, heel hartelijk dank.    Hilda Wouwenaar 

 

Dank. 

Bij deze wil ik de Gemeente van harte bedanken voor het 

enorme medeleven in de vorm van kaarten, bloemen en 

bezoek tijdens mijn revalidatieperiode. 

Ik heb erg genoten van alle belangstelling en ik hoop 

binnen niet al te lange tijd weer in jullie midden te zijn. 

Margreet van der Zwan 

Heel hartelijk dank voor de bloemen en kaarten die wij 

hebben mogen ontvangen t.g.v. onze verjaardagen en ons 

50 jarig huwelijk. Dankbaar zijn we dat we deze mijlpaal 

mochten bereiken. Met onze kinderen en kleinkinderen. 

      Gerard en Hilda Volkers- Wardenaar 

Nieuwe kaarten 

Er zijn weer nieuwe zelfgemaakte kaarten. Altijd fijn om 

in huis te hebben! 1,50 per stuk en 4 voor 5 euro! 

 

Hulp bij tuin onderhoud 

In de week van 26 juni wil Piet Bras de tuin aan 

Kanaalzijde onderhanden nemen (o.a. snoeien). Als u 

kan/wilt helpen, neemt u dan even contact met hem op? 

Telefoon: 072 7851081 Alvast bedankt! 

 

Verhuisd: Zr. J. Lucas-Heydanus, Alkmaar (wijk 4) 

 

Vriend geworden van onze gemeente: Niek van den Ende 

(wijk 14) 

 

Dank 

Een prachtige dahlia en een hartelijke gelukwens ontving 

ik namens de gemeente op mijn verjaardag. Ik waardeer 

het erg en dank jullie allen hartelijk. Hermine Koornneef 

mailto:m.hamers@kpnplanet.nl
mailto:erkelensrien@gmail.com
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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.i.: A. Struijf, , tel. 0878758408  

struijf1@xs4all.nl 

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

h.jonge6@upcmail.nl 

Secretaris: J. Bakker, tel. 072-5335883 

Jokebakker-5@ziggo.nl 

Vicevoorzitter: H. Koornneef , 072-5818329 

h_koornneef@hotmail.com 

Lid: H. Wouwenaar, 072-5126036 

wouwenaar1@live.nl 

Financiële administratie:  

C. v. Wijngaarden, tel.072-5128965, 

wijngaarden10@zonnet.nl 

ING: NL46 INGB 0000 3288 95, AMRO: NL06 

ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar) 

 

Ledenadministratie:  

Esther in ’t Veld,  eintveld@hotmail.com 

 Oproep gastvrouw/-heer 

Open Monumentendag zaterdag 9 september  

400 jarig Jubileum Kerkgebouw za. 21 en zo. 22 oktober 

Ook dit jaar neem ik de coördinatie voor de Open Mo-

numentendag in september weer op mij. Daarvoor doe ik 

graag een beroep op jullie hulp. En omdat ik in de jubi-

leumcommissie zit voeg ik hierbij ook meteen een oproep 

voor hulp bij de activiteiten in oktober. Ik ben mij ervan 

bewust dat we daarmee een groot beroep op jullie hulp 

doen. Wij doen zelf ook zo veel mogelijk en voor een 

aantal speciale taken zijn al mensen benaderd, maar vele 

handen maken licht werk. Voor alle activiteiten zoeken 

wij gastvrouwen/-heren voor ontvangst, om rond te 

leiden, toezicht te houden en verzorging van koffie/thee 

èn nog te plannen hulp bij de voorbereiding en bij het 

opruimen. Voor het Jubileum is de tijdsplanning nog 

onder voorbehoud. Er wordt gewerkt aan een gedetail-

leerder draaiboek. Nader overleg/instructie volgt nog. 

Zou je vóór 25 juni a.s. aan mij door willen geven op 

welke dag je bereid bent om mee te werken en voor welk 

onderdeel, dan komt het allemaal vast wel goed. Stuur je 

bericht naar hazevoet@gmail.com  of bel 072 509 52 61 

Of het bureau 072 512 3864 / info@doopsgezind-

alkmaar.nl. Alvast dank voor je bereidheid. Samen met 

jullie hopen wij er iets bijzonders van te maken. 

Met vriendelijke groet ook namens de Jubileumcom., 

Antoinette Hazevoet  

Open monumentendag zaterdag 9 sept.: 

Gastvr./hr. Koffie/thee: 

Ochtend: 9.30-13.30  of middag:  13.30-17.30 

Gastvr./hr. Rondleiding: Ochtend: 9.45-12.15  

Middag A: 12.15-14.45 of middag B: 14.45-17.20 

Open Huis Jubileum zaterdag 21 oktober: 

Gastvr./hr. Koffie/thee: Ochtend 10.30-13.30 

Gastvr./hr. Rondleiding: Ochtend: 10.45-13.15  

Middag: 13.15-16.00 

Hulp bij opruimen: 16.00 

Feestelijke viering zondag 22 oktober: Hulp bij 

voorbereiding/klaarzetten. Hulp koffie/thee ontvangst 

gasten(13.30-14.30) Hand- en spandiensten ordelijk 

verloop kerkdienst(14.00-16.30) Hulp verzorging 

borrel/nazit(16.00-18.00) Hulp bij opruimen/afbouwen 

(18.00-20.00) 

 

 

Vermaningspad 

Al heel wat jaren, ik ben de tel allang kwijt, is Vermanings-

pad voor mij een vast onderdeel van Hemelvaartsdag.  Jaren 

met mijn moeder en br. Veenis, daarna met een buurvrouw 

of een vriendin, de laatste jaren met zr.Tini Visser, maar die 

was dit jaar ‘op cruise’ en nu met zr. Nel Doets, lid in Broek 

op Langedijk, maar ook lid van onze leeskring. Ze reageerde 

heel enthousiast, toen ik haar voorstelde naar Noord-Gronin-

gen te gaan en zo stond ik om 10 over 8 bij haar voor de 

deur. Twee uur later zaten we in Zijldijk aan de koffie, samen 

met flink wat noorderlingen aan de spraak te horen, maar 

voor ons hadden ze gelukkig ook ABN paraat, en al ken je 

elkaar niet, het klikt altijd meteen. We zijn toch kennelijk 

allemaal met hetzelfde doopsgezinde sopje overgoten. 

Na de koffie ‘op route’, naar Zeerijp, waar de vroegere 

Vermaning nu soort buurthuis is waar oa. lezingen en 

cursussen worden gegeven, maar ook een B&B  en waar je 

slaapt in het orgel. Dan naar Middelstum, met wat 

oponthoud omdat de maker(s) van de routebeschrijving 

rechts en links nog wel eens door elkaar haalden. De 

Vermaning daar is behoorlijk beschadigd geweest, want 

midden in het ‘aardbevingsgebied’, en op foto’s op een 

laptop werd getoond hoe het geweest was. Maar alles was 

weer opgeknapt, er moest alleen nog weer ingericht worden. 

Koffie schenken was daar (nog) niet mogelijk, maar het terras 

aan de overkant deed zeer goede zaken, waaraan het 

prachtige weer natuurlijk ook volop meewerkte.  

Eenrum hebben we overgeslagen, dat zou teveel tijd gekost 

hebben want er was ook een Hemelvaartsmarkt waar 20.000 

bezoekers verwacht werden en parkeren was alleen redelijk 

ver van de Vermaning mogelijk. Dus naar Uithuizen om te 

genieten van de prachtige quilts, Nel is net als ik een 

handwerkfanaat, en daarna weer naar Zijldijk, voor de 

Vesper van 4 uur olv. ds. Fokkema: zo vol, dat niet eens 

iedereen naar binnen kon. Een genot om met zoveel mensen 

te vieren en te zingen. 

Daarna op de terugweg, lekker eten in Joure en om half 10 

was ik ook weer thuis. Zeer voldaan na een lange rit, en zoals 

altijd voor herhaling vatbaar.  

Dus volgend jaar graag weer. Maar een beetje dichterbij is 

toch wel plezierig. 

Hilda Wouwenaar 
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