
 

  
Oproep leden voor een projectkoor 
Het koor van het Apostolisch Genootschap zal medewerking 

verlenen aan de Oecumenische viering die als afsluiting van de 

Week van de Oecumene wordt gehouden op zondag 27 mei in 

de Grote Kerk. De vraag kwam of dit koor voor die gelegenheid 

uitgebreid zou kunnen worden met leden van andere kerken van 

de Alkmaarse Raad van Kerken. Op die manier zou dan een 

projectkoor gevormd kunnen worden. Heeft u hier belangstelling 

voor? Dan kunt zich melden bij de repetitie van het koor van het 

Apostolisch Genootschap op maandag 9 april om 20.00 uur in 

het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de 

Picassolaan 20 in Alkmaar. Er zullen twee liederen worden 

ingestudeerd. 

Op 9 april wordt bekeken hoeveel repetities (ook op 

maandagavonden, 16 en 30 april, 14 mei) er eventueel verder 

nodig zijn. 

Wij hopen op veel reacties! 

Namens de voorbereidingscommissie, 

 Ria de Rijke 

 

 

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken 
De agenda van de vergadering van de ARK op 12 maart 2018 

bestond voornamelijk uit “Lopende zaken”. Daarvan wil ik u 

het volgende melden. Het overnemen van de 

Paaspakkettenactie van het ISBA is een arbeidsintensieve 

onderneming maar het loopt goed. In de periode waarin ik dit 

stukje schrijf, worden de goederen ingezameld. Vrijwilligers 

voor het sorteren en inpakken en voor het rondbrengen van de 

pakketten zijn geworven. Verheugend is dat ook financiële 

giften binnenkomen. Het programma van de jaarlijkse week 

van de Oecumene staat in de steigers. Het koor van het 

Apostolisch Genootschap verleent medewerking aan de 

Oecumenische viering. Het is de bedoeling dat dit koor voor 

deze activiteit uitgebreid wordt met leden van de andere 

kerken van de ARK. Wanneer u daarvoor belangstelling kunt u 

aansluiten op de repetitieavond van dit koor op 9 april om 

20.00 uur in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, 

Picassolaan 20 in Alkmaar. De kascontrolecommissie van de 

ARK heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Aan 

de penningmeester is décharge verleend voor het gevoerde 

beleid met dank voor de accurate wijze waarop zij de 

financiële administratie voert. De ARK heeft vervolgens de 

jaarrekening 2017 goedgekeurd. 

Ook het Alkmaar Freedom House (in de Vrijheidskerk) kwam 

aan de orde. Het AFH blijft in elk geval bestaan zolang het 

AZC aan de Robonsbosweg open blijft, vermoedelijk tot april 

2019. Het aantal bezoekers blijft stabiel met 30 – 40 

bezoekers per middag. Het aantal vrijwilligers daalt echter 

langzaam. Wanneer u als vrijwilliger contact wilt leggen met 

bezoekers en/of hen wilt helpen met het leren van de 

Nederlandse taal, meld u aan! Dat kan via 

info@alkmaarseraadvankerken.nl of door op een middag 

binnen te lopen in het AFH. Het AFH is vijf middagen per week 

open. De evaluatie van de Volkskerstzang 2017 was positief. 

Opnieuw was er zoveel belangstelling dat de Grote Kerk vol 

was. Dit jaar, 2018, wordt de Volkskerstzang op een 

woensdag (19 december) georganiseerd. Op de gebruikelijke 

zaterdag is de Grote Kerk bezet door activiteiten in het kader 

van 500 jaar Grote Kerk. De ARK-vergadering op 29 mei 2018 

wordt een themabijeenkomst, geheel gewijd aan het 

onderwerp “Wat kunnen kerken doen wanneer er in Alkmaar 

een ramp plaatsvindt”. Voor deze bijeenkomst wordt een 

aantal personen uitgenodigd die vanuit hun specifieke 

achtergrond informatie over dit onderwerp kunnen geven. 

Behalve de ARK-leden worden ook pastores, kerk- en 

parochiebesturen en belangstellenden van buiten de ARK 

uitgenodigd. Wilt u, voor zover van toepassing,  deze datum 

vast in uw agenda noteren? Een uitnodiging volgt nog. 

 

Ria de Rijke 

Secretaris ARK 
 

 

Tent of Nations 
Beste zusters en broeders, 

We kijken terug op de bijzondere dienst van zondag 4 maart, 

toen zr. Yvonne Ulrich ons het indrukwekkende verhaal vertelde 

over het leven van christelijken en islamitische Palestijnen op de 

Westbank in Israël en over hoe zij door de Joodse kolonisten 

worden tegengewerkt. Van Yvonne ontvingen wij een boekje 

over de Tent of Nations en een kaartje met de volgende tekst: 

 

Leiden, 5-3-‘18 

Waarde zusters, broeders en belangstellenden, 

Nogmaals heel hartelijk dank dat ik in de dienst van 

ds. Louise Pondman, mijn verhaal over de familie 

Nassar en het zomerkamp in de Tent of Nations mocht 

vertellen en bovenal heel veel dank voor de prachtige 

opbrengst van de collecte en de extra bijdrage van de 

diaconie. Tevens mijn complimenten voor “Ander 

Beeld”, het Paasnummer 2018 van Op Weg. Graag 

tot ziens vredesgroet, Yvonne Ulrich-vd. Vijver. 

 

De opbrengst van de collecte was € 250,-. Voor € 150,- kan er 

een kind naar een zomerkamp in de Tent of Nations. 

Doopsgezind WereldWerk heeft toegezegd om het bedrag te 

verdubbelen als een gemeente die € 150,- bij elkaar brengt. In 

de kerkenraad hebben wij besloten om vanuit het 

diaconiefonds het bedrag van € 250,- aan te vullen tot € 450,-

De Doopsgezinde Gemeente Alkmaar  sponsort dan drie 

kinderen en met de verdubbeling van WereldWerk kunnen er 

straks dus zelfs zes kinderen naar een zomerkamp. Een kamp 

waar christelijke en moslim kinderen elkaar beter leren kennen, 

waar ze even weg zijn uit het vluchtelingenkamp waarin ze 

wonen, waar ze aan hun zelfvertrouwen kunnen werken, maar 

waar ze bovenal even kind kunnen zijn en lekker kunnen spelen. 

Louise Pondman 

Voor meer informatie over Tent of Nations zie: 

www.tentofnations.nl 

Voor donaties aan Tent of Nations: IBAN: NL75 TRIO 0391 

0822 21 
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16 april - In gesprek met Pia Dijkstra DG 

Nieuwe Niedorp 
Een goed gesprek dat mensen samenbrengt is ons doel, met 

natuurlijk het liefst zoveel mogelijk mensen. 

  

De avond zal er als volgt kunnen uitzien: 

19.30 uur  

1. welkom en inleiding, in de inleiding zal ik benadrukken dat 

met elkaar spreken een kunst is die een ieder kan leren.   

2. Mevr. Dijkstra krijgt de gelegenheid een inleiding van 

ongeveer 15 minuten te geven 

3. orgelspel van ongeveer 5 minuten en gelegenheid vragen 

op papiertje te schrijven, de vragen worden opgehaald. 

4. rond 20.00 uur pauze van 15 minuten  

5. rond 20.15 uur mevr. Dijkstra krijgt de gelegenheid de 

vragen die op de briefjes staan te beantwoorden. 

Er staat een microfoon in de kerkzaal: men kan reageren op 

het antwoord; er zal een gespreksleider zijn. 

6. 20.45 uur wordt een kort orgelspel ingezet als beëindiging 

van het gesprek. 

7. Mevr Dijkstra krijgt de gelegenheid tot het tweede gedeelte 

van haar inleiding van ongeveer 15 minuten. 

8. 5 minuten orgelspel, vragen op briefjes en ophalen van 

vragen 

9. rond 21.15  uur is er tweede ronde van het beantwoorden 

van de vragen, dit duurt tot 21.45 uur (zelfde als bij punt 5) 

10. kort orgelspel beëindigd gesprek 

11. laatste woord is aan mevr. Dijkstra 

11. afsluiting avond. 22.00 uur klaar. dan stoppen wij ook 

echt. 

  

      De predikanten blijven voor mensen die nog willen 

napraten er wordt een drankje geschonken tot ongeveer half 

elf. 

 

 
 

 

Hulpgoederen voor MERK 
Met veel enthousiasme is er gewerkt aan de tasjes, comforters 

en gebreide sokken. Uit inventarisatie van 2 weken geleden 

blijkt dat we met elkaar op 1500 tasjes zijn aangekomen. We 

hebben echter 2000 toegezegd. Kunnen we nog voor een 

eindsprintje zorgen? 

De teller van de bijdragen voor de vulling voor de tassen staat 

op dit moment op  € 4900,--.  Dit is al een heel mooi bedrag, 

namelijk bijna de helft van het benodigde bedrag. Ook daar 

moet nog een schepje bovenop. 

Kijk voor meer informatie in het Paaskwartaal nummer van Op 

Weg en informeer bij Joke Bakker hoe de tasjes eruit moeten 

zien. Op 8 april zal alles verzameld worden. 

Jeannette Stenvers – j.stenvers@ziggo.nl 

Marjan Huisman - marjangrooters@live.nl 

 
 

 

 

Vermaningspad 2018 
 
Zoals ieder jaar wordt er op Hemelvaartsdag weer een 

Vermaningspad georganiseerd. Op donderdag 10 mei gaat 

de route langs de Doopsgezinde Gemeenten Harlingen, 

Makkum en de Lytse Streek met als standplaats Witmarsum. 

Het thema is:  “Brede en smalle wegen” 

Het belooft een interessante tocht te worden langs 

kronkelwegen door de ‘Greidhoeke’ en langs de Friese 

IJsselmeerkust, waarbij de verscheidenheid in landschap en 

kerken opvalt. 

Startplaatsen  

Harlingen Zoutsloot 50 

Makkum  Bleekstraat 11 

Witmarsum Arumerweg 40    

(in Witmarsum kunt u ook de gereserveerde fietsen afhalen. Zie 

verderop in dit bericht) 

In bovenstaande Vermaningen wordt ook koffie en thee en 

soep geserveerd. 

Een lunchpakket dient u zelf mee te nemen. 

Het Monument, de Contourenkerk, het Schuilkerkje en de 

Vermaning in Itens zijn te bezoeken, maar hebben verder geen 

faciliteiten. 

Huur fietsen  

Het is mogelijk via de FDS (elektrische) fietsen te huren. Dit 

dient u voor 27 april door te geven via:  

frieslandfds@gmail.com  

De fietsen staan op 10 mei voor u klaar in Witmarsum 

Parkeren: Voor parkeren volgt u het plaatselijke advies. 

Tijd 

Start:  10.00 uur    

Afsluiting:  16.00 uur in de Koepelkerk te Witmarsum, 

Arumerweg 11 

Vermaningen 

In Witmarsum kunt u het redelijk moderne kerkje gebouwd in 

de jaren 60 bezoeken. Dit is ook de plaats waar de Gemeente 

‘de Lytse Streek’ haar diensten houdt. Dit is een fusiegemeente 

samengesteld uit de Doopsgezinde gemeente Franeker, Itens, 

Witmarsum/Pingjum. 

Het Contourenkerkje en het Monument zijn buiten het dorp 

gelegen, maar zeker een bezoek waard zo midden in het 

landschap. 

De vesper (16.00 uur) vindt plaats in de Koepelkerk in 

Witmarsum. In deze kerk heeft Menno Simons ook werkelijk 

gepreekt in de tijd dat hij Vicaris was. 

In Makkum staat aan de Bleekstraat/Tuinstraat, de Vermaning, 

die ook wel ‘het Kasteeltje’ genoemd, wordt door de torentjes 

en de glas in lood ramen. Het interieur is sober maar heeft 

enkele unieke elementen zoals de balkonnetjes bij het orgel. In 

deze kerk is ook de plek te bekijken waar in de oorlog 

onderduikers verborgen werden. 

De Vermaning in Harlingen is de jongste Vermaning op deze 

route. Op de plek waar eerst de oude Vermaning en oude 

diaconiehuisjes stonden, is een ruime multifunctionele zaal 

gerealiseerd met ruimtes die onderdak bieden aan de diverse 

groepen in de gemeente. 

De Doopsgezinde Gemeente staat aan de Zoutsloot in 

Harlingen, het grachtje waar ieder jaar de beroemde 

kerstmarkt georganiseerd wordt. 

 

De Vermaning van Itens is sinds 2016 verkocht aan de 

Hervormde gemeente Itens/Hennaard. 

Voor dit Vermaningspad hebben we hen bereid gevonden om 

het prachtige kerkje voor ons te openen. 

De fietsroute leidt niet naar Itens i.v.m. de afstand. 

 
In Pingjum staat het Schuilkerkje. In dit eenvoudige 
kerkje zonder orgel zal een DVD presentatie zijn. Deze 
start elk heel uur en duurt in totaal circa 20 minuten.  
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