
De diensten in oktober 2017 in de Doopsgezinde Kerk aan 

de Koningsweg 12 te Alkmaar  
Collectedoelen: 

1 oktober 2017, 10.00 uur 

Br. A. de Jong 
Gemeenschap Oude Zijds 100 

8 oktober 2017, 10.15 uur *) 
Oogstdienst in Remonstrantse Kerk  

Fnidsen  Alkmaar 
Diaconie Remonstrantse Gemeente Alkmaar. 

15 oktober 2017, 10.00 uur 

Ds. J. Roelofs 
Doopsgezinde Zending. 

22 oktober 2017, 14.15 uur *) 
Jubileumdienst met aansluitend receptie  

Dopers Duin te Schoorl 

29 oktober 2017, 10.00 uur 
Zr. A. Schlüter 

Dopers Duin te Schoorl 
5 november 2017, 10.30 uur *) 

Ds. H. Ament 
Jubileumdienst Menno Koor Holland  

Gemeente opbouw 

*) Let op de andere aanvangstijden ! 
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Enthousiast en trots! 

 Onze jubileumcommissie bruist van enthousiasme. Namens 

de kerkenraad heeft Hans de Jonge zitting in de commissie 

en heeft met moeite alle plannen voor ons geheim gehouden. 

Nu wordt langzaam duidelijk wat ons 21 en 22 oktober te 

wachten staat. De open monumentendag werd een opmaat 

voor het open huis op zaterdag 21 oktober. Alles ziet er 

prachtig uit. Piet en Bert hebben het kerkplein met een 

hogedrukspuit gereinigd en dat is zo een helder entree 

geworden voor ons mooie kerkgebouw. Ik mocht ‘s middags 

helpen bezoekers rond te leiden en voelde een groeiende 

trots opkomen. Die middag keek ik  door de ogen van de 

ander en ervaarde nog meer hoe mooi alles eruit ziet, hoe 

goed het onderhouden wordt en hoe prettig de uitstraling is. 

Pronkstuk! Ja dat is het. En graag leg ik dan uit dat we een 

bekwame Commissie van Onderhoud hebben, die zich met 

hart en ziel inzet en de wegen vindt om subsidie te ontvangen 

van de overheid om ons monument te kunnen onderhouden. 

Alle lof voor deze commissieleden!  

Het spandoek en de flyers informeren iedereen over het op 

handen zijnde jubileum. Als de 320 bezoekers van de open 

monumentendag een indicatie is, zou het wel eens erg druk 

kunnen worden in en om ons Pronkstuk op 21 oktober!  

Ook is het mogelijk langs virtuele weg een kijkje te nemen op 

plaatsen waar je normaal niet kunt komen! Tijdens de Open 

Monumentendag konden we reeds een voorproefje nemen. 

Joke Bakker 



 

Rugzak 
Laatst kreeg ik via de WhatsApp een filmpje van onze vijftien 

maanden oude kleindochter. Ze loopt  met een veel te grote 

rugzak op haar rug het tuinpad af, op weg naar het 

kinderdagverblijf. Het bijschrift van onze dochter was: “Nog 

even en wij hoeven alleen nog te helpen met de oversteek,” 

gevolgd door een emoticon (zo’n gezichtje) met een traantje. 

Ja, kleine meisjes worden groot, maar gelukkig gaat het niet 

zo snel als dit filmpje doet vermoeden. Ik vond het wel een 

mooi beeld, zo’n klein meisje dat onbevangen de wereld in 

loopt om hem te gaan ontdekken, maar aan het einde van 

het pad nog even omkijkt of mama of papa wel volgt. Op 

haar rug een rugzak, waarschijnlijk gevuld met luiers en 

schone kleren, maar ik stel mij zo voor dat hij nog bijna leeg 

is. In de loop van haar leven zal zij hem met levenservaring 

vullen, net zoals wij dat hebben gedaan. Als je zo klein bent 

is alles nog nieuw. Je verwondert je nog over zaken waar wij 

allang aan voorbij lopen. De bloemen in de tuin, de dieren 

op de kinderboerderij, boekjes, muziek en filmpjes op de 

televisie, er is zoveel te ontdekken, zoveel om met gejuich te 

ontvangen, zoveel muziek om op te dansen. Een schoen en 

een voet, je weet dat ze bij elkaar horen, maar hoe krijgt 

mama die voet toch in die schoen?  

Als (groot-)ouder leer je weer kijken met de ogen van een 

kind en je te verwonderen. Het is bijzonder om te ontdekken 

hoe je de wereld dan weer “zo goed als nieuw” kunt 

ervaren. Die onschuld gaat er met de jaren vanaf als er ook 

dingen in je rugzak komen die niet tot juichen, zingen en 

dansen aanzetten. Onze rugzak wordt daardoor zwaarder 

en zwaarder en af en toe zuchten en steunen wij er onder. 

Daarom is het goed om af en toe die rugzak een keer op zijn 

kop te zetten en leeg te schudden. Moet alles dat wij 

meesjouwen er wel in blijven zitten? Of moeten wij eens 

opruiming houden? Mooie herinneringen mogen natuurlijk 

blijven, verdrietige herinneringen moeten ook een plaatsje 

krijgen. Alles verdient zijn eigen plaats. Veel “rommel” die 

wij meesjouwen is veroorzaakt door oud zeer. Soms blijven 

dingen in de weg staan omdat wij de confrontatie met de 

ander niet aandurven om samen opruiming te houden in wat 

ons verdriet doet. Ons jaarthema “zo goed als nieuw” daagt 

ons uit om opruiming te houden in die rugzak, om niet te 

blijven steken bij hoe zaken nu eenmaal geworden zijn, maar 

daar verandering in aan te brengen. Met die uitgezochte en 

opgeruimde rugzak op de rug is het veel lekkerder lopen. Wij 

mogen dan weer “zo goed als nieuw” vol vertrouwen op 

pad gaan om nieuwe ervaringen in onze rugzak te stoppen. 

Onze vaders en moeders zullen ons waarschijnlijk niet meer 

volgen op het tuinpad, maar af en toe kijken wij toch even 

om, in vertrouwen, om ze zien dat onze hemelse Vader ons 

nog wel volgt. Durven wij het, met de Eeuwige in onze 

nabijheid, aan om onbevangen de wereld tegemoet te 

treden? Misschien zijn wij iets minder onbevangen dan een 

meisje van vijftien maanden, maar gaat u mee op 

ontdekkingsreis, naar een wereld “zo goed als nieuw”, een 

wereld van Gerechtigheid en Vrede? Zo’n wereld willen 

wij immers voor onze (klein-)kinderen achterlaten. 

Louise Pondman 

NBG Leesrooster 

Bijbelrooster in oktober 

zo 1 Matteüs 20:29–21:9 Roep 

ma 2 Matteüs 21:10-22 Zoeken naar vrucht 

di 3 Matteüs 21:23-32 Legitimatie 

wo 4 Ezechiël 18:1-13 Eigen verantwoordelijkheid 

do 5 Ezechiël 18:14-20 (On)geloof is geen erfgoed 

vr 6 Ezechiël 18:21-32 Wie is onrechtvaardig? 

za 7 Ezechiël 19:1-14 Leeuwin en wijnstok 

zo 8 Ezechiël 20:1-12 Goede raad is duur 

ma 9 Ezechiël 20:13-26 Israel in de woestijn 

di 10 Ezechiël 20:27-38 De maat is vol 

wo 11 Ezechiël 20:39-44 Ooit komt het inzicht 

do 12 Ezechiël 21:1-12 Te vuur en te zwaard 

vr 13 Ezechiël 21:13-22 Zwaardmacht 

za 14 Ezechiël 21:23-32 Twee wegen 

zo 15 Ezechiël 21:33-37 De straf van het zwaard 

ma 16 Ezechiël 22:1-16 Bloedstad 

di 17 Ezechiël 22:17-31 Afval 

wo 18 Psalm 135 Macht 

do 19 Jeremia 7:1-15 Tempelrede 

 vr 20 Jeremia 7:16-28 Verboden te bidden 

za 21 Jeremia 7:29–8:3 Verboden te feesten 

zo 22 Jeremia 8:4-17 Valse gerustheid 

ma 23 Jeremia 8:18-23 Tranen met tuiten 

di 24 Jeremia 9:1-15 Afkeer 

wo 25 Jeremia 9:16-25 Klaaglied 

do 26 Genesis 11:27–12:9 Vertreksein 

vr 27 Genesis 12:10–13:1 Vertrouwenscrisis 

za 28 Genesis 13:2-18 Uit elkaar 

zo 29 Genesis 14:1-12 Teruggepakt 

ma 30 Genesis 14:13-24 Abram gezegend 

di 31 Genesis 15:1-21 Hogere sterrenkunde 

Korte berichten 
Dank
Dat de bloemen uit de dienst en een kaart vanuit de 

gemeente goed doen, leest u terug in de vele korte 

dankberichten. Zo vroeg zr. Wil de Jong-Dyrbye aan 

zr. Tini Visser deze dank over te brengen.  

Op 28 juni werden wij door Rineke de Jonge verrast met 

een mooie mand met vlijtige liesjes ter gelegenheid van ons 

45 jarig huwelijksjubileum. Ook hebben wij de 

kanselbloemen van zondag 20 augustus mogen ontvangen. 

Dit in verband met de ziekte van onze schoondochter. Ook 

hartelijk dank voor deze attentie.  

Ria en Jan Bart. 

Opgave Jubileum Viering zondag 22 
oktober 2017. 
In verband met de beperkte ruimte in de kerk, graag vóór 1 

oktober het aantal personen doorgeven aan het Kerkelijk 

bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, 

Koningsweg 14, 1811 LM Alkmaar. 

Tel.: 072 – 5123864 (di. – do. – vr. 9.30 – 12.00 uur). 

Of per mail : info@doopsgezind-alkmaar.nl   

mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl


 

  
Uit de Alkmaarse Raad van Kerken 
 

Twee gasten vroegen op de vergadering van de ARK op 14 

september 2017 aandacht voor projecten. 

Richard den Houdijker, teamleider en jongerenwerker van 

het jongerencentrum The Mall Alkmaar (Youth for Christ) gaf 

informatie over het project Identiteit. Het doel van het project 

is jongeren te laten ervaren dat zij er niet alleen voor staan. 

Daarnaast organiseert The Mall excursies naar Westerbork 

(groep 7/8 van de basisschool) en naar Auschwitz. Deze 

excursies doen veel met de jongeren en met name de 

ervaringen in Auschwitz kunnen zelfs levens veranderen. Een 

korte documentaire daarover is te zien op 

https://visie.eo.nl/2017/05/hoe-kon-ik-zo-stom-zijn-om-

een-hakenkruis-te-tekenen.  

Via een maatschappelijke insteek wordt geprobeerd iets van 

het Evangelie met jongeren te delen. The Mall bereikt met 

verschillende activiteiten op jaarbasis 1500 – 2000 jongeren 

die nog nooit een kerk van binnen hebben gezien. Cijfers van 

het CBS laten zien dat de kop van Noord-Holland een 

zendingsgebied is: 0,2 % van de jongeren weet iets over 

geloof te vertellen. Richard wil voor The Mall lokale 

initiatieven opstarten en zal daarvoor kerken benaderen. De 

kosten voor The Mall worden deels gedekt door subsidie van 

de gemeente. Verder is men afhankelijk van giften. Richard 

doet hiervoor een beroep op de kerken. Informatie over The 

Mall is te vinden op www.alkmaar.yfc.nl. 

Liesbeth van Gool, bestuurslid van de Stichting Present, 

vroeg aandacht voor het project Umoja. Stichting Present 

Nederland en de ontwikkelingsorganisatie Tear hebben 

materiaal ontwikkeld  om kerken te helpen meer zichtbaar te 

zijn in hun omgeving en meer verbinding te krijgen met de 

mensen in de buurt. Er is al  ervaring met deze methode. 

Gemeenten in Nederland hebben ermee gewerkt en zij 

hebben gemerkt dat het zowel voor de eigen gemeente als 

voor de relatie met de buurt, dorp of stad echt verschil 

maakt. Umoja leert eerst goed te luisteren en te kijken. Er 

wordt aangesloten bij wat al in gang gezet is en werkt. Pas 

als gevraagd wordt waarom men zich voor de ander inzet 

komt het geloof aan de orde. Op de website 

https://www.tear.nl/umoja is meer informatie over het 

project beschikbaar.  

De ARK heeft de Week van de Oecumene 2017 

geëvalueerd. De activiteiten in deze week zijn goed 

verlopen. Zij worden met name bezocht door kerkleden die 

al betrokken zijn. De oecumenische viering in de Grote Kerk 

leverde veel positieve reacties op. Volgend jaar zal opnieuw 

een Week van de Oecumene worden georganiseerd. 

 

Anne Zuidenga, teamlid en vertegenwoordiger van de 

PGA/zuid, heeft de ARK verlaten. Zij heeft zich 25 jaar lang 

met veel  enthousiasme en grote betrokkenheid ingezet voor 

de ARK. De ARK is haar veel dank verschuldigd en zal haar 

inbreng en ervaring zeker gaan missen. Maarten Otte volgt 

Anne op als vertegenwoordiger van de PGA/zuid 

Ria de Rijke 
secretaris ARK 

 

Uit de kerkenraad 
Om te beginnen vraag ik uw aandacht voor de diensten 

met een andere aanvangstijd: Oogstdienst op 8 oktober, 

Jubileumdienst op 22 oktober en Jubileum Mennokoor op 5 

november (zie het diensten rooster!). Het is verdrietig dat 

we twee lieve zusters verloren hebben: zr. Ann Nijntjes en 

zr. Floor Weehuizen. Ann hebben we herdacht in de dienst 

van 10 september. Het koortje ‘A Capella Musiscala zong 

voor Ann na het in memoriam. Ook hebben we  met schrik 

vernomen dat Gerard Volkers, echtgenoot van zr. Hilda 

Volkers Wardenaar, plotseling overleden is. Nog maar kort 

geleden zijn ze samen verhuisd naar Zorgcentrum de  

Kooimeer. Wat een grote veranderingen in zo’n korte tijd! 

We wensen Hilda en de kinderen sterkte met dit plotselinge 

verlies. We zijn, op aangeven van zr. Nel van Laere, van 

plan een AED cursus te organiseren. Nel zal na de dienst bij 

de koffie ons hier verder over informeren. We zoeken 

vrijwilligers b.v. bij de kosters en koffiedienst; in ieder geval 

mensen die met grote regelmaat op zondag aanwezig zijn. 

Br. Kees Knijnenberg heeft in het startnummer van OpWeg 

uitleg gegeven over het project Geestdrift dat in 2018 van 

start zal gaan. Al hebben we veel om handen met het 

Jubileum en het Mennokoor dat in onze kerk haar 25 jarig 

Jubileum viert. Toch vraag ik U te zoeken naar vrijwilligers 

die zich hiervoor in willen zetten! Want wat heb je aan een 

Pronkstuk als het niet gezien en gebruikt wordt??? 

Voor onze najaarsledenvergadering in november ontvang 

ik graag de jaarverslagen van de groepen en kringen 

Joke Bakker 

 

Bachcantatedienst in Witte Kerk te 

Heiloo. 

Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80. 

Collegium Vocale Camerata, onder leiding van Gerard 

Leegwater, voert op zondagmiddag 8 oktober de cantate 

"Ein feste Burg ist unser Gott" BWV 80 van J.S. Bach uit. 

Het beginkoor van deze cantate wordt door velen gezien 

als een van de hoogtepunten van Bachs vocale 

koraalbewerkingen. Het is gebouwd op het gelijknamige 

bekende Lutherlied dat in de maand oktober extra in de 

aandacht staat in verband met het vijfhonderd jarig bestaan 

van het protestantisme. Naast het koor dat begeleid wordt 

door een professioneel instrumentaal ensemble werken er 

vier vocale solisten mee aan deze uitvoering: Sabine 

Kirsten, sopraan, Stephanie Gericke, alt, Hans van Dijk, 

tenor en Rob Petri, bas. Zoals altijd wordt ook deze cantate 

ingebed in een compacte liturgie die deze keer geleid 

wordt door ds. Annerien Groenendijk. De cantatedienst 

begint om 16:00 uur. De toegang is vrij maar aan de 

uitgang is een collecte ter bestrijding van de kosten. 

Iedereen is van harte welkom!  

 

https://visie.eo.nl/2017/05/hoe-kon-ik-zo-stom-zijn-om-een-hakenkruis-te-tekenen
https://visie.eo.nl/2017/05/hoe-kon-ik-zo-stom-zijn-om-een-hakenkruis-te-tekenen
http://www.alkmaar.yfc.nl/
https://www.tear.nl/umoja


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Impressies van de Open Monumentendag 
 



  
Dankwoord 
Dank voor de vele lieve woorden en gedachten na het 

overlijden van Gerard Volkers. Het heeft veel voor mij en de 

kinderen betekend. Hoewel niet van Doopsgezinde Huize, 

was de Koningsweg een plaats waar hij met mij en de 

kinderen en later weer met mij alleen graag vertoefde. De 

auto werd nog een extra wasbeurtje gegeven en uitgezogen 

voor de seniorenmiddag in september. Bij thuiskomst vroeg 

hij: “wat was het einddoel”?  

Hemelvaart = fietsen en soms orgelspelen. De kinderen met 

van die klapperende 3 hoekvlaggetjes aan de fiets. Later 

veel naar de noordelijke provincies. Bij slecht weer bleven 

de fietsen op het rek in de regen staan. We kwamen ook in 

Almelo en gingen daar naar een Duitse zustergemeente. 

Eerste alles in één dag, later bleven we 2 nachtjes, om zo’n 

streek verder te bekijken. Bloemen van de kansel voor 

zieken werden weggebracht. Ook de vergader en bespreek 

uurtjes bezocht hij trouw. Thuis hadden we de agenda dan 

al doorgenomen. In de pauze:” Gerard jij nog een 

broodje”. Als antwoord: “Nou ze zijn lekker, heb je 

genoeg!” Allemaal dingen die zo gewoon waren en toch zo 

bijzonder. Dank daarvoor!! 

Mede namens de kinderen.  

Hilda Volkers- Wardenaar 
 

Alkmaars House of Freedom 
Samen Nederlands Zingen  

Op elke laatste zondag van de maand wordt er van 15.00 

tot 17.00 uur in Grandcafe Koekenbier gezongen. 

Nederlanders zingen dan samen met anderstaligen 

Nederlandse liedjes. Het is een leuke manier met de taal 

bezig te zijn en om elkaar te ontmoeten.  

DATA IN 2017  

24 september  

29 oktober speciaal voor kinderen en volwassenen  

26 november met verschillende instrumenten  

17 december liedjes over vrede - muzikale begeleiding 

accordeonist Gert Ruijs  

Adres: Kennemerstraatweg 16, Alkmaar.  

 

Oproep  
Jolan Schalekamp, vrijwilliger op de woensdag en de 

vrijdag, wil met twee Syrische meisjes naar Artis. Wie heeft 

een volle Deka-Artis kaart die zijn kunnen gebruiken? 

Gezocht:  
Technische vrijwilliger die verstand heeft van 

kopieerapparaten voor onderhoud kopieerapparaat 

Alkmaar Freedom House.  

Vrijwilliger om pianolessen te geven aan asielzoekers. 

 

 

Dromen bij De Zwaan 
Op 30 september is er om 14.30 uur een ontmoetingsmiddag 

in de Lutherse kerk op de Oudegracht 187 in Alkmaar die 

begint met een interactieve lezing door dr. Tjeu van den Berk 

over het thema ‘De kracht van verbeelding’. Van den Berk is 

theoloog, voormalig docent aan de KTU en schrijver van vele 

boeken over religie, verbeelding en kunst. Hij pleit voor meer 

aandacht voor het verbeeldend ofwel symbolisch bewustzijn 

waarin een mens speelt, droomt en gevoelig is voor het 

paradoxale karakter van het leven. Na afloop kan men 

deelnemen aan een maaltijd. De lezing is gratis toegankelijk 

en opgave is niet nodig. Voor de maaltijd wordt een vrijwillige 

bijdrage op prijs gesteld en kan men zich tot 28 september 

aanmelden bij heleendeboer@hetnet.nl of eventueel via 06-

55276104. Deze lezing is de eerste activiteit rond het thema 

dromen en visioenen. Dat staat ook centraal in de korte cursus 

Het geschenk van je dromen die op 10 november. Dromen zijn 

boodschappen van de ziel. Ze willen iets vertellen, maar zijn 

vaak wonderlijk, onnavolgbaar en bizar en daardoor moeilijk 

te begrijpen. In driebijeenkomsten worden handvatten 

geboden om de eigen dromen en die van anderen te leren 

interpreteren. We horen hoe we onze dromen kunnen 

waarnemen en opschrijven. Ook leren we onze eigen 

symbolentaal en bijzondere figuren in onze dromen kennen. 

We staan stil bij zich herhalende dromen, nachtmerries en 

klassieke thema’s als vallen, vliegen e.d. Met behulp van 

kleine oefeningen werken we met en praten we over onze 

dromen. Zo gaan we meer dromen, kunnen we onze dromen 

beter onthouden en begrijpen en kunnen ze ons helpen in ons 

leven overdag. De cursus vindt plaats op 10 november, 8 

december en 12 januari van 14.00 – 17.00 uur in De 

Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp. De kosten bedragen  

€ 45,00 voor drie middagen.  

 

Op zaterdagmiddag 9 december vindt de 

schrijfmeditatiemiddag ‘Dromen en verlangen’ plaats. 

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op 

www.dezwaan-alkmaar.nl  of 06 55 27 61 04 

 

Wat/Dat geloof ik 
De kring Heiloo krijgt een wat ander karakter. Tot nu toe 

maakten wij gebruik van de GDB mappen rond de 

jaarthema’s van de ADS. Steeds vaker bleef de map echter 

dicht en ging het gesprek over de vraag “wat geloof ik nu 

eigenlijk?” Wat is het verschil tussen de traditie waar ik 

misschien in ben opgegroeid en de doopsgezinden? Wat is 

het verschil tussen wat ik geloofde toen ik belijdenis deed en 

hoe ik nu geloof? De één vraagt zich af: “wat geloof ik nu 

eigenlijk?” Een ander overweegt misschien om een keer 

belijdenis te doen of heeft juist een belijdenisjubileum te 

vieren en wil daar niet ongemerkt aan voorbij gaan. Wij 

hebben besloten om het geloofsgesprek samen open aan te 

gaan rond het thema: “Wat/Dat geloof ik”. Er is nog plaats 

in de groep, dus wie zich door deze vraag geïnspireerd 

voelt wordt van harte uitgenodigd om aan te schuiven om 

10.00 uur op de derde dinsdag van de maand (volgende 

keer is 17 oktober) bij Irene van de Pavert thuis.  

Louise Pondman 

 

Bloemen en Collecten 
Datum Naam Eigen gemeente Extra collecte 

20-8 Fam. J. Bart 35,55     30,75 

27-8 Zr. Bleeker 43,60     42,00 

09-9 Br. J. In ’t Veld 

 Zr. H. Volkers 41,90     42,35 

 

 

mailto:heleendeboer@hetnet.nl
http://www.dezwaan-alkmaar.nl/
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Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente 

Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,  

tel. 072-512 38 64,  

e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl 

 

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag 

en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor: 

 alle zaken betreffende de gemeente en 

het gemeenteleven; 

 afspraken met de predikant; 

 vervoer naar kerkdiensten op zondag 

(aanmelden voor vrijdagmorgen); 

 melden van ziekte en/of opname in het 

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

P. Bras, tel. 072-7851081 

p.bras7@upcmail.nl 
 
Bezoek ziekenhuizen:  

Louise in ’t Veld, tel. 072-5401362  

Ria Bart, tel. 072-5611862 

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

louise.pondman@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: Hilda 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 Floor Weehuizen-Nukoop 

Op 31 augustus overleed zr. Flora Johanna Weehuizen-Nukoop. 

Zij werd op 27 november 1923 in Velsen geboren. Op 30 mei 

1945 trouwde zij in Amsterdam met Frits Weehuizen. Voor zijn 

werk moesten ze nog al eens verhuizen en daarom woonde ze in 

verschillend regio’s van het land. Uiteindelijk belanden ze in 

Heiloo. Samen kregen ze drie kinderen, Jan Willem, Wilma en 

Menno. Floor had vier kleinkinderen in inmiddels ook één 

achterkleinkind. Ik heb haar leren kennen als een vriendelijke 

dame, die het fijn vond dat ik haar bezocht en die graag vertelde. 

Ze was iemand die intens met haar kinderen en hun gezinnen 

meeleefde. Hadden zij problemen, dan leed zij met hen mee. 

Soms maakte ze zich zorgen, maar ze wilde niet dat de kinderen 

dat wisten. Ze probeerde haar kinderen te begeleiden zonder hen 

te belemmeren in het zoeken van hun eigen weg. Ze was trots op 

haar kleinkinderen en achterkleinkind. Floor is altijd actief geweest 

in het maatschappelijk leven, bij de plattelandsvrouwen, maar 

bijvoorbeeld ook als vrijwilliger in de zorg. Floor werd in 1946 in 

Amsterdam op haar belijdenis gedoopt. Hoewel ze op zondag 

zelden in de kerk kwam, nam ze wel af en toe deel aan gemeente 

activiteiten en voelde zich heel betrokken bij de gemeente. 

In 2004 overleed haar man Frits op 89 jarige leeftijd. Zijn 

overlijden heeft haar erg aangegrepen. Ze heeft heel veel van 

hem gehouden en het was voor haar moeilijk om te zien dat de 

laatste fase van zijn leven zo moeilijk was. Ze miste hem enorm. 

In 2010 heeft Floor een heupoperatie ondergaan en in januari 

2013 kreeg ze een hartaanval en werd opgenomen in het MCA. 

Daarna kon ze niet meer alleen wonen en verhuisde ze naar Klein 

Varnebroek. Aanvankelijk zag ze daar erg tegenop, want ze 

wilde in haar eigen flat blijven, maar uiteindelijk is ze daar 

opgeleefd en vond ze het er toch wel fijn. Toen de nieuwbouw van 

de Loet klaar was verhuisde ze daar heen en kreeg ze een kamer 

die uitzag op de flat waar ze samen met Frits gewoond had. Nog 

niet zo lang geleden verhuisde ook haar zuster Truus naar de Loet.  

Haar 90e verjaardag heeft ze groots gevierd met heel veel 

familie, kennissen en vrienden. Ze was blij dat ze zo oud mocht 

worden. Tot het einde toe bleef ze redelijk helder van geest, maar 

lichamelijk werd het steeds lastiger. Tijdens de druk bezochte 

condoleance bijeenkomst de avond voor de crematieplechtigheid, 

die in de beslotenheid van de familiekring zou plaatsvinden, was 

zij omgeven door een zee van rozen. 
Louise Pondman 

 
 
  

 

Activiteiten in oktober: 
02-10 14.15 Koorrepetitie  Mennozaal 

03-10 09.30 Bureau overleg               Kerkenraadskamer 

04-10 09.30 Kerkenraad               Kerkenraadskamer 

04-10 14.00 Ontmoetingskring              Kerkenraadskamer 

04-10 19.30 Bijeenkomst olv. Rien Erkelens Mennozaal 

 Vervolg bijeenkomsten Interreligieuze ethiek II 

09-10 13.30 DoReLu overleg                Kerkenraadskamer 

09-10 14.15 Koorrepetitie  Mennozaal 

11-10 10.00 Financiële commissie Kerkenraadskamer 

12-10 10.00 Bijeenkomst Wijkcontactpersonen Mennozaal 

16-10 14.15 Koorrepetitie  Mennozaal 

18-10 19.30 Bijeenkomst olv. Rien Erkelens Mennozaal 

 Vervolg bijeenkomsten Interreligieuze ethiek II 

19-10 10.00 Repetitiedag voor het Jubileum 

21-10 10.00 Open Huis 400 jaar kerkgebouw 

23-10 14.15 Koorrepetitie  Mennozaal 

30-10 14.15 Koorrepetitie  Mennozaal 

01-11 09.30 Kerkenraad  Kerkenraadskamer 

01-11 14.00 Ontmoetingskring Kerkenraadskamer 

 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 

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de 

contactpersonen: 

Kring Bergen - Schoorl 

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361, 

hartleers@planet.nl 

Kring Heiloo 

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287 

Mennonights 

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

Waardse Leeskring 

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, 

wouwenaar1@live.nl  

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 23 oktober 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 
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