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Fot0’s gezocht! 
In 2019 is het honderd jaar geleden dat er in onze 
Doopsgezinde Gemeente te Alkmaar een koor het  
levenslicht zag. In een feestelijke viering op zondag 
22 september 2019 willen we graag aandacht hieraan 
schenken. De jubileumcommissie is hard bezig om 
voor deze jubileumviering een aantrekkelijk pro-
gramma op te zetten. Om het programma te onder-
steunen zijn we op zoek naar beeldmateriaal en 
mogelijk andere informatie uit de achterliggende 
eeuw van ons koor. Wie kan ons hieraan helpen?  
Namens Jubileumcommissie Doopsgezind Kerkkoor,

                                               Jan Bart 

Hoop in ruil voor je angst?  
Guus Meeuwis en André Hazes zingen: ‘Geef mij 
nu je angst, dan geef ik je er hoop voor terug...’  
Maar zó simpel zal dat toch niet mogen/kunnen 
zijn? Want is angst, zoals ook woede, niet een  
nuttige emotie, die elk gezond mens nodig heeft 
om zelfstandig een eigen levenspad te kunnen ont-
dekken en gaan? Iedere keuze waarvoor we staan 
houdt een mate van onzekerheid in. Dat kan iets 
simpels zijn (linksaf, rechtsaf of rechtdoor), maar 
kan ook een wending in je eigen leven beogen. En 
bij die onzekerheid hoort nu ook dat portie angst. 
En dat is maar goed ook, want het toelaten en 
regisseren van die angst helpt ons bij het bepalen 
hoeveel risico we menen te kunnen nemen. Om 
hiermee onoplettendheid, onbezonnenheid en on-
nozelheid zoveel mogelijk te voorkomen. Boven-
dien: het wereldje, de wereld, om ons heen 
verandert snel en heftig en dikwijls niet in een 
richting die goed lijkt voor onze en volgende  
generaties. Die ons angst inboezemt en dwingt tot 
keuzes. Keuzes met steeds nieuwe onbekende  
factoren dus ook weer nieuwe risico’s. Maar hier 
kan angst juist werken als nuttige, noodzakelijke 
emotie. Je maatschappelijke betrokkenheid active-
rend, je verantwoordelijkheid willen en kunnen 
nemen en het geloof in en vertrouwen op boven-
menselijke leiding, zullen hierbij verhelderende, 
steungevende factoren zijn. 
Anders is het uiteraard als angst en paniek je 
hebben overvallen (door oorzaken van buitenaf, 
resp. mogelijk door zelf gedane ongelukkige 
keuzes) en je (hopelijk) tijdelijk je angsten niet 
meer zelf kunt besturen. Zekerheden vallen weg, 
je partner, je familie, je baan, je gezondheid... Het 
prompt en effectief hierop anticiperen, resp. snel 
tot goede beslissingen kunnen komen is, door 
angst veroorzaakt, vaak niet mogelijk. En soms is 
er sprake van een angststoornis: het langdurig, 
soms blijvend, gemis van eigen sturingsmogelijk-
heden van angstgevoelens. Angst speelt dan een te 
grote rol in je leven. Stress kan een reden hiervoor 
zijn. Angststoornissen zijn vaak het resultaat van 
een slechte omgang met de stress van het dagelijks 
leven. Er is dan geen andere keus meer dan de 
liefde van anderen toe te laten. In de hoop dat er 
dan ook lieve en kundige mensen om je heen zijn, 
die helpen opgelopen beschadigingen weg te 
nemen.  
Edvard Munch doet een goede poging om uit te 
drukken hoe een liefdevolle omhelzing er uit ziet. 
Controversieel genoeg kreeg het schilderij uit 
1893/94 (zie omslag Op Weg) naast de titel 
‘Liefde en pijn’ na de dood van Munch als tweede 
titel ‘Vampier’...                          Kees Knijnenberg 



In liederen worden vaak woorden gegeven aan 
diep menselijke emoties. Liefde, verdriet, vreugde; 
van ‘Een beetje verliefd…’ tot ‘We are the cham-
pions…’, van een liefdevol slaapliedje tot een trots 
gezongen volkslied, van een psalm tot een evange-
lisch opwekkingslied; zingen hoort bij alle aspec-
ten van ons leven, of we nu naar de kerk gaan of 
niet. Met taal geven we uiting aan onze emoties. 
Bij momenten van groot geluk roepen we iets als: 
‘Ach wat heerlijk!’ of ‘Mijn God wat mooi!’ en als 
we hevig lijden dan ontsnapt ons soms een uitroep 
als: ‘Waarom?’ of ‘Hoe lang nog?’ en misschien 
komen we er zelfs toe om God ter verantwoording 
te roepen, want ‘waar hebben we dit toch aan ver-
dient?’. Met taal geven we woorden zowel aan 
onze angsten en onze verlangens als aan onze 
piekmomenten. We luchten ons hart of geven ui-
ting aan onze diepste angsten. Die primaire emo-
tionele taal stond aan de basis van onze religieuze 
taal. Blader maar eens door het liedboek heen. 
Lofliederen naast gebeden om Gods hulp, liederen 
bij geboorte en dood, liederen over trouw en ver-
trouwen, van ‘Ik danste die morgen toen de schep-
ping begon…’ tot ‘Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, 
is der mensen leven!’ 
Zingen is van alle tijden. Toen de mens leerde pra-
ten, leerde hij ook al snel zingen en misschien leer-
den we zelfs wel eerder zingen dan praten. Juist 
dat extra aspect van muziek, met melodie, ritme 
en klankkleur, maakt dat we onze emoties nog 
beter kunnen uiten. Het zal u dan ook niet verba-
zen dat er ook in de Bijbel liederen staan. De 
meest bekende zijn natuurlijk de psalmen, maar er 
zijn er meer. Om maar eens twee voorbeelden te 
noemen: Mozes zong samen met de Israëlieten een 
lied ter ere van God toen ze veilig door de Rietzee 
waren getrokken (Exodus 15: 1 – 18) en Maria 
zong een loflied tijdens haar ontmoeting met haar 
nicht Elisabeth (Lucas 1: 46 – 55). Natuurlijk is 
ook het boek Hooglied één grote poëtische hymne.  
De psalmen vormen een hoofdstuk apart. Ze 

Louise Pondman 

Zingen tussen hoop en vrees
‘Geef mij nu je angst…’ is niet allen het thema van dit nummer van Op Weg, maar ook het 
nieuwe doperse jaarthema voor het seizoen 2018-2019. Het thema is ontleend aan een lied 
dat zowel Guus Meeuwis als André Hazes zongen: ‘Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop 
voor terug’. De ‘ik’ in het lied herkent in de ander zijn eigen verdriet en angst, maar de ‘ik’ 
weet dat er na de nacht ook weer een morgen komt en wil de ander troosten. De hoop op 
betere tijden is nog springlevend. Samen zullen ze hun weg wel vinden en de ‘ik’ weet het 
zeker, ze zullen ook weer kunnen lachen. 
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speelden al een rol in de tempelliturgie. ‘Psalmos’ 
is Grieks voor ‘lied bij het tokkelen van de snaren’ 
en dat is wat er gebeurde. Een koor zong op de 
drempel tussen de voorhof van de mannen en de 
voorhof van de vrouwen, zodat ze voor iedereen 
goed te zien en bovenal ook te horen waren, ter-
wijl de gemeente meestal alleen het refrein mee-
zong. Boven veel psalmen vinden we daarom 
liturgische aanwijzingen als: ‘Voor de koorleider. 
Op de wijs van een roerloze duif in de verte.’ 
(psalm 56) of ‘een psalm, een lied voor de sabbat.’ 
(psalm 92). Ook het mysterieuze woordje ‘sela’ 
wat je in verschillende psalmen aantreft is mis-
schien zo’n liturgische aanwijzing. Wat het precies 
betekent weten we niet zeker, maar men vermoedt 
dat het functioneerde als een rust in de muziek.   
De psalmen worden traditioneel toegeschreven 
aan David, maar ze zijn niet alleen van David. 
Veel psalmen zijn waarschijnlijk pas in of na de 
Ballingschap ontstaan. Naast het opschrift ‘een 
psalm van David’ boven verschillende psalmen,  
treffen we dan ook andere namen aan, zoals 
Mozes (psalm 90) of Salomo (psalm 72 en 127). 
Er zijn psalmen van Asaf (van de Korachieten) die 
onder David de leider van de liturgische muzikan-
ten en tempelzangers was. Asaf schreef waar-
schijnlijk speciaal voor de liturgie, zoals eeuwen 
later Johan Sebastiaan Bach dat ook zou doen. 
Sommige psalmen zijn later misschien (ten on-
rechte) aan David toegeschreven. Hij was immers 
de legendarische zingende herder-koning met de 
harp. Zijn naam boven een psalm gaf de tekst 
extra gewicht. 
Psalmteksten zijn ook een (religieuze) uiting van 
emoties, grofweg te verdelen in klaagzangen en 
lofliederen. Oorspronkelijk zullen het heel per-
soonlijke liederen zijn geweest, waarin de dichter-
zanger zich tot God richtte. Je zou het gezongen 
gebeden kunnen noemen. Voor alle aspecten van 
het leven kan je woorden vinden in de psalmen, 
van geboorte tot dood, van verdriet, woede en 
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rouw tot uitzinnige vreugde, van berouw en boete, 
tot dankbaarheid en van angst en beven tot hoop 
en vertrouwen. Er zijn psalmen vol wijsheid en lie-
deren voor onder het gaan als je op pelgrimsreis 
bent. Omdat de psalmen al snel een liturgische 
functie kregen kon ‘ik’ ook ‘wij’ gaan betekenen. 
In verschillende psalmen zie je ook een heen en 
weer bewegen tussen ‘ik’ en ‘wij’ en weer terug. 
Als mens maken wij immers deel uit van een ge-
meenschap. 
De Christenen namen de psalmen van de Joden 
over in hun liturgie en ze worden tot op de dag 
van vandaag in de kerken gezongen. Hoewel de 
doopsgezinden een uitgebreide liedcultuur hebben, 
zijn bij ons de psalmen nooit zo geliefd geweest. 
De ‘wraakpsalmen’,  psalmen waarin God wordt 
gevraagd om de vijand te vernietigen, die kon je 
toch niet zingen. Hoe moest het dan met het ‘de 
andere wang toe keren’, zoals Jezus ons leerde 
(Matteüs 5:38-39)? Doopsgezinden zongen liever 
hun eigen Bijbelliederen en liederen over martela-
ren, die hun leven voor hun geloof hadden gege-
ven. De weerstand tegen het zingen van psalmen is 
iets dat blijkbaar in ons DNA is gaan zitten, want 
ook tegenwoordig wordt er in doopsgezinde ker-
ken nog wel eens gezucht als er een psalm op de 
orde van dienst staat. Ergens is dat jammer, want 
met het zingen van de psalmen voegen wij ons in 
de traditie van bijna 3000 jaar Jodendom en 
Christendom. Ook Jezus woorden aan het kruis: 
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verla-
ten?’ (Matteüs 27:46 en Marcus 15:34) komen uit 
een psalm (psalm 22: 2). Het is een psalm vol 
wanhoopskreten en verdriet, maar tegen het einde 
van de psalm krijgen toch de hoop en het vertrou-
wen weer de overhand: ‘Hij veracht de zwakke 
niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, hij 
wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn 
hulpgeroep.’ (psalm 22: 25) 
150 psalmen staan er in de Bijbel en ze hebben de 
mensen door de eeuwen heen geïnspireerd. Het 
zijn losse liederen, maar door de manier waarop 
ze in het boek psalmen zijn gerangschikt ontstaat 
er een liturgische samenhang. We onderscheiden 
vijf groepen die stuk voor stuk met een lofzang 
worden afgesloten. Niet alleen zijn de psalmen 
keer op keer vertaald, maar ook hertaald. Dichters 
lieten zich inspireren tot het met eigen woorden 
beschrijven van de emoties uit de psalmen. Be-
roemde voorbeelden uit onze tijd zijn Huub Oos-
terhuis met zijn ‘150 psalmen vrij’ en Hans Bouma 
met ‘In de schaduw van de psalmen’,  maar ook 
dichters als Ida Gerhardt en Marie van de Zeyde, 
Karel Eykman of Joost van den Vondel gebruikten 

de psalmen om hun eigen vrije teksten te dichten. 
In het liedboek treffen we veel namen van be-
roemde dichters aan die soms dicht bij de oor-
spronkelijke tekst bleven en soms geïnspireerd 
door de oorspronkelijke teksten hun eigen weg 
vonden. Prachtige teksten die we ook van daag 
nog kunnen zingen, misschien niet meer zo vaak 
bij snarenspel (misschien een idee) maar bij orgel- 
of pianomuziek.  
Ook buiten de kerk worden er liederen geschreven 
die als ‘psalm’ gebruikt zouden kunnen worden. 
Hierboven noemde ik al het lied ‘Geef mij nu je 
angst…’, maar ook de moderne klassieker van 
Claudia de Breij ‘Mag ik dan bij jou…’ is zo’n lied. 
Ook daarin gaat het over vreugde en verdriet, over 
angst en hoop, over een plaats om te schuilen, 
maar bovenal over de ander die jou ziet in je 
nood.  
Een ander mooi voorbeeld is het lied ‘The Prayer’. 
Een lied dat Celine Dion zowel met Josh Groban 
als met Andrea Borcelli heeft gezongen. Nergens 
noemen zij God, maar ze richten hun gebed tot 
een ‘jij’, die niet nader wordt omschreven. Toch is 
de taal van het lied door en door religieus. Ze vra-
gen om leiding van boven, om licht, om wijsheid 
en kracht op die momenten dat ze ons ontbreken. 
Uit het lied spreekt het vertrouwen dat wij veilig 
zijn en liefde zullen ontvangen. Kortom: een lied 
vol van hoop en troostende bemoediging.  
Iedereen heeft zo zijn eigen favoriete liederen. Het 
liedje dat je moeder altijd zong, het lied waar je 
met je geliefde naar luisterde, het lied dat je weer 
hoop gaf toen je het even niet meer zag zitten, het 
lied dat hoog op de hitlijsten stond toen je eerste 
kind werd geboren, het lied dat gedraaid werd bij 
de uitvaart van je vader, er zijn zoveel liederen die 
bij ons een gevoelig snaar raken. Liederen die we 
samen zingen verbinden. In de kerk belijden wij 
samen zingend waar we in geloven. Ik las ergens 
een uitspraak van de dichter Sytze de Vries, van 
wie vele liederen in het liedboek staan. Hij zei: “In 
de kerkdienst kun je van alles weglaten en mis-
schien wel de preek als eerste, maar als het zingen 
ophoudt, dan in het afgelopen. Het is het laatste 
redmiddel van de kerk. Als we het allemaal niet 
meer weten met elkaar, dan kunnen we nog altijd 
samen zingen”.   
Schouder aan schouder staan wij tegenover de 
A/ander, met onze hoop en wanhoop, met ons ver-
driet en vreugde, met onze hartstocht en verlan-
gen. Gelukkig kunnen wij daar samen van zingen. 
Ik hoop nog heel erg lang.   
* Ik Zing magazine – tijdschrift uitgekomen in 2013 bij het ver-
schijnen van het liedboek zingen en bidden in huis en kerk – blz 20. 
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Joke Bakker 

Mag het licht aan?

Licht 
God sprak: “Er zij Licht! En het licht was overal: 
als zon en maan tijdens dag en nacht. Maar ook 
binnen in de mens als innerlijk licht, de Godsvonk.  
Geen leven zonder licht, ze zijn niet te scheiden.” 
 
Angst lijkt in het bovenstaande verbonden te zijn 
met duisternis. Je ziet niet goed. Op zichzelf niet 
zo erg. Maar dan blijkt dat er gedachten als duvel-
tjes uit een doosje omhoog springen (waar van-
daan?) en die dan een eigen leven gaan leiden. Het 
is de voedingsbodem van onze angsten, onzekerhe-
den en zorgen. De laatste twee wortelen ook in 
onze angst. Onze aandacht (bewustzijn) wordt 
erop gevestigd vooral omdat we willen onderdruk-
ken of bestrijden. Die aandacht doet ze echter ster-
ker wortelen en groeien. 
Wat doe je als je op dit moment een stem hoort die 
zegt: Geef mij nu je angst (onzekerheid of zorgen). 
Heb je in de gaten dat in die uitspraak het licht-
knopje wordt aangeboden? Je hebt nu de keuze. 
Het lichtknopje is het moment van nu. 
Maar ja, het nu lijkt een ongrijpbaar fenomeen te 
zijn. Meestal bevinden wij ons in ‘wat was’ of ‘wat 
nog moet komen’. Daardoor is het nu aan ons ge-
zichtsveld onttrokken. Ons antwoord op de vraag 
zal dus zijn in de trant van: “Dat kan toch niet. 
 
 
 
 
 

Het was niet nodig deze keer. Zowel mijn kleinzoon van 11 als mijn kleindochter van 7 
stelden deze vraag niet tijdens de logeerpartij deze zomer. Logisch, het was ook nog niet 
donker toen zij naar bed gingen. En ook de slaapkamer is al meer bekend en het nieuwe 
wekkertje geeft vrij veel licht. Wonderlijk eigenlijk dat elk kind die fase heeft gekend, dat 
het slapen gaan in het donker angstig maakt. Alle donkere hoeken met vage silhouetten 
veranderen in monsters, spoken of boemannen. Dan doet een lichtje op de gang of een 
brandend nachtlampje in de slaapkamer wonderen. Het lichtje maakt dat er geen 
(waan)denkbeelden ontstaan die door de verbeelding dan werkelijkheid worden-. Zelf 
laat ik graag in de badkamer van mijn vakantieadres het licht aan. Niet omdat ik bang 
ben in het donker, maar omdat ik me in een vreemde kamer moeilijk kan oriënteren als 
ik in de nacht naar het toilet moet. Dit jaar, in Engeland, heb ik het niet gedaan. Met het 
gordijn op een kiertje open kwam er voldoende licht naar binnen om door de donkere 
kamer mijn weg naar de badkamer te vinden. Bovendien lijkt het aardedonker als je het 
licht uitdoet. Maar als je ogen wennen aan de duisternis, dan zie je langzaam steeds meer 
contouren. 

Ik kan mijn angst toch niet weggeven. Kijk maar, 
dit gebeurde er allemaal om me heen (verleden) en 
wie weet wat er allemaal uit voortkomt (toe-
komst).” Allemaal hersenspinsels die als verduiste-
rende gordijnen je het licht ontnemen. Zo leren we 
leven met een wankel evenwicht, waar zorgen en 
angsten onder de oppervlakte op de loer blijven 
liggen.  
Angst overwinnen en dan vrij van angst zijn? Dat 
is een sprookje; alleen daar kan het onmogelijke 
werkelijkheid worden. 
Ja. Je zou wensen dat je een bezwerende formule 
zou kennen, die al dat duister kon laten verdwij-
nen. Zoals in het zondagsschoolliedje van vroeger:  
‘Ik zou graag zijn een vrolijk zonnestraaltje; ik 
scheen dan heel de dag. Duisternis en wolken joeg 
ik weg: met blijde lach…’ Een lach als bezwerende 
(bevrijdende) formule? 
Die magische wereld van de bezwerende formules 
lezen we in de oude sprookjes, maar komen we 
ook tegen in nieuwe verhalen zoals in de boeken 
van Harry Potter. Ik heb ze allemaal met veel ple-
zier gelezen en heb ook de dvd’s gekocht. Samen 
met mijn kleinzoon Tim heb ik er twee opnieuw 
bekeken. Het was zo warm buiten dat we ons hier-
mee binnen vermaakt hebben. 
In de tweede film leren de tovenaarsleerlingen hoe 
ze zich kunt verweren tegen datgene wat je angst 
inboezemt. De bezwerende spreuk is ‘Ridiculous’. 
Om die spreuk je te kunnen herinneren op het mo-
ment waarop de angst je in de greep krijgt, wordt 
de lach als lichtknopje gebruikt. Iedere leerling 



Het is duidelijk dat elk spoortje twijfel of angst 
ontkrachtend werkt. Voor Harry en voor ons de 
keuze tussen Liefde of Angst.   

     Liefde is licht en  
     vervult je met hoop.         
     Angst is donker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus wat doe je als jou de vraag wordt gesteld: 
‘Geef mij nu je angst, je krijgt er hoop voor terug’ 
Ik weet wat ik kies, zonder (hoop ik) opnieuw in 
het web van ‘als en dan… gedachtenspinsels’ te 
verdwalen: Wie zegt dit? Kan dat wel? Hoe gaat 
dat dan? Waar blijft de angst dan? Je kunt die 
vraag alleen beantwoorden voor jezelf en alleen in 
het hier en nu met alle beschikbare aandacht. 
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moet dit oefenen. De leraar heeft een grote kist 
met een boeman erin midden in het klaslokaal 
gezet. Op het moment dat de kist voor een leerling 
geopend wordt, komt de boeman naar buiten in 
de gedaante van zijn diepste angst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Ron Wemel, de vriend van Harry, is zijn 
diepste angst spinnen. Uit de kist komt daarom 
een mega grote spin. Je ziet de jongen verstijven 
van schrik. Dan lukt het hem om iets lachwek-
kends te bedenken en in gedachten geeft hij de 
spin rolschaatsen aan. Het is hilarisch zoals die 
grote spin zich op rolschaatsen staande probeert te 
houden. De ban van de angst is verbroken en de 
boemanspin verdwijnt weer in de kist. 
Zo worden alle leerlingen geconfronteerd met hun 
diepste angsten. Alleen als je je bewust ben (licht 
hebt geworpen) van wat er speelt, kun je je bevrij-
den uit de greep ervan.  
Voor Harry is deze opdracht (bijna) niet uit te 
voeren. Hij wordt namelijk geconfronteerd met 
een heftig verleden. Zijn ouders (ook tovenaars) 
zijn gedood door Voldemort, die egocentrisch alle 
macht in handen wilde hebben. (Die machtswel- 
lust maakt hem tot de Heer van het Kwaad)  
Harry, dan nog een baby, wordt gered, maar 
draagt een litteken van dit dodelijk treffen met 
zich mee. 
Hij wordt door de leraar apart genomen en gehol-
pen om deze diepe angst (misschien wel de diepste 
angst) onder ogen te zien en te leren, waarin de 
kracht ligt om zich hiertegen staande te houden. 
Er is een krachtiger spreuk nodig, ‘expecto-Patro-
num’ die verbonden moet worden met de grootst 
mogelijke positieve herinnering. Harry vindt zijn 
‘Patronum’ in de opofferende liefde van zijn beide 
ouders die in hem die kracht vrij maken. Als hij de 
spreuk verder in het verhaal nodig heeft, kost het 
hem al zijn krachten om zich totaal op die posi-
tieve herinnering te blijven richten (nu verbonden 
met zijn liefde voor zijn vrienden). Dan ontstaat er 
een sterke lichtstraal, die hem als een schild be-
schermt en waarmee hij de duisternis verjaagt.  

In Memoriam zr. Hanny Lucas-Heydanus   
Op 6 juli 2018 is zr. Hanny Lucas-Heydanus over-
leden. Zij is geboren in Haarlem op 9 juli 1934 en 
gaat naar de doopsgezinde school aldaar. Op 29 
maart 1953 laat zij zich dopen op haar belijdenis, 
ook in Haarlem. De doopbijbels van zowel haar 
moeder als haar vader zijn in het bezit van haar 
dochter Erna. Hanny is een nakomertje, waardoor 
zij al jong haar familie verliest.  
De meeste leden van onze gemeente hebben Hanny 
niet of nauwelijks gekend. In haar gezin is de 
doopsgezinde gemeente wel altijd aanwezig, maar 
zij gaat niet graag naar de kerk, omdat zij daar 
nare (ook bij Erna onbekende) herinneringen aan 
heeft. Zij is jarenlang een enthousiast lid en pen-
ningmeester (vanuit haar speciale portemonneetje) 
van de toenmalige Mennokring in Heiloo. De voor-
bereiding van de kerstbijeenkomsten doet ze ook 
graag. Nadat haar man Chris overlijdt in 1999 is 
zij eenzaam, maar ondervindt veel steun vanuit de 
Mennokring. Helaas zijn ons al veel mensen van 
die kring ontvallen (het overlijden van zr. Tine van 
der Hoorn heeft haar met name zeer aangegrepen). 
In 2016 begin haar dementie. Haar gevleugelde uit-
spraak is in de laatste tijd: ‘ik kan het niet meer aan’. 
Zij is in alle rust en vanzelf overleden. Op haar kaart 
staat ‘Voltooid leven’. Dat zij ruste in vrede.   

        Annie Knijnenberg



Welk mens kent geen angst. Angst begint al in je 
vroege kinderjaren, soms met heftige angstdromen. 
Je kreeg hoop en geruststelling van je ouders, die je 
na zo’n akelige droom met liefde opvingen. 
Geef mij je angst. Een lied, oorspronkelijk gezongen 
door André Hazes. Op zijn uitvaart in 2004 mocht 
Guus Meeuwis het zingen en bracht daarmee een 
volle arena in tranen, las ik. Dit lied riep en roept 
nogal wat emoties op bij de mensen. 
‘Geef mij je angst, ik geef er je hoop voor terug’ zijn 
woorden in dit lied. Het zal wel mooi zijn, maar dat 
kan toch niet echt. Uiteindelijk zal je zelf moeten 
leren omgaan met je angsten. Het kan in je leven 
behoorlijk tegenzitten, zo erg dat je behoorlijk diep 
in een grijze wolk zit. Angsten ervaart ieder mens in 
het leven. Hoe kom je hieruit en hoe ga je hiermee 
om, om verder te kunnen gaan. Ondanks negatieve 
leefomstandigheden kun je hieruit komen door een 
hoopvolle levenshouding. Je kunt b.v. creativiteit 
ontplooien. Zelf heb ik veel plezier en troost eerder 
ondervonden door bezig te zijn met patch-work, 
quilten en nu met kaarten maken. 
Je kunt van elkaar leren door iets nuttigs, iets leuks  

Gast redactrice: Tini Visser-Schoone  

Geef mij je angst

voor een ander te doen, dat geeft vreugde en krach-
ten. Het zijn de woorden van Foe Tao. Het kan als 
tegengif werken tegen die verstikkende angst. 
“Indien je de hoop verliest, verlies je ergens de vita-
liteit, die het leven op gang houdt, verlies je de 
moed om te zijn en verlies je de eigenschap, die je 
helpt om ondanks alles verder te gaan.  

En dus koester ik vandaag nog altijd een droom.” 
Het is in deze rede, waarin dr. Martin Luther King 
de historische woorden gebruikte:  
‘I have a dream...’. 

Ik hoor u denken: wat hebben deze woorden van Foe Tao te maken met het jaarthema: 
‘Geef mij je angst’. Toch ga ik een poging doen, want ik zie verwantschap met deze  
woorden en het jaarthema. 
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...wie eenmaal heeft ontdekt 
welk een vreugde en welke krachten het geeft,  

als men iets nuttigs, iets aangenaams, iets prettigs  
voor een ander heeft gedaan ...zal het leven langzaam aan 

steeds meer gaan begrijpen, waarderen en genieten. 

Korte berichten  
Hierbij wil ik de gemeente bedanken voor de mooie 
bloemen die ik uit handen van Annemarie Blokker 
mocht ontvangen voor mijn 65e verjaardag op 30 
juli j.l.        Christiaan Blokker   
Zondag 8 juli j.l. werd ik verrast met een prachtig 
boeket bloemen, dat zr. Klaartje van Leersum mij 
gebracht heeft. Heel hartelijk dank daarvoor!                     

                                        Gré de Wit              
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het mooie 
boeket, dat zr. Carla van Wijngaarden kwam bren-
gen, na de dienst van zr. Rinske Phaff.      
                                            Kees van Wijngaarden 

Bedankt voor de bloemen en belangstelling. 
Het gaat al weer een stuk beter.     Rineke de Jonge 
 

Langs deze weg dank ik jullie hartelijk voor de 
mooie versierde kaart met lieve groetjes van ieder-
een. Ik ben er erg blij mee en kan kracht uit mijn 
geloof putten. Ik vind het fijn bezoek te ontvan-
gen. Bij geen gehoor op Terborchhof 24, ben ik te 
bereiken op de Tuinfluiter (v.h. dagbesteding De 
Vleugels). Te vinden via de hoofdingang aan de 
Schelfhoutlaan. Van harte welkom.   Betty Elzinga    
Seniorenmiddag op 29 september  
Wie wil en kan meehelpen de seniorenmiddag tot 
een succes te maken? Om half tien tafeldekken,  
chauffeurs vanaf half twee en iemand v.a. vijf uur 
voor gereedmaken van de tafels voor de maaltijd. 
Opgave bij het bureau of wouwenaar1@live.nl,  
resp. 072-5126036                    Hilda Wouwenaar



 8

Activiteiten in september 
02-09 15.00 Afscheidsdienst ds. Bart Santema  

Vermaning Nieuwe Niedorp 
03-09 14.15 Koorrepetitie  Mennozaal 
04-09 14.00 Kring Bergen/Schoorl 
05-09 09.30 Kerkenraad Kerkenr.kamer 
05-09 14.00 Ontmoetingskring Kerkenr.kamer 
08-09 10.00 Monumenten dag 
10-09 09.30 Onderhoudscie Kerkenr.kamer 
10-09 10.30 Muziekcommissie Mennokoor 
10-09 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 
12-09 10.00 Waardse leeskring 
12-09 20.00 Mennonights 
17-09 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 
18-09 10.00 Kring Heiloo 
23-09 12.00 Extra Ledenvergadering 
24-09 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 
01-10 14.15 Koorrepetitie Mennozaal 
03-10 09.30 Kerkenraad Kerkenr.kamer 
 
Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:  
Kring Bergen-Schoorl 
info en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361,  
hartleers@planet.nl  
Kring Heiloo 
info en opgave: Irene van de Pavert, 072 5333287  
Mennonights 
info en opgave: fam. In ’t Veld, 072 5401362   
Waardse Leeskring 
Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, wouwenaar1@live.nl   
Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 19 september 2018. 

5 januari 2018 
 

Angst overwinnen 
 

Je hand reiken 
jouw naam geven 

grenzen over 
zigzaggend langs 
afgronden angst 

in de pas die jou past 
naar de top.  

Genieten van het bereikte 
grenzeloos vergezicht. 
Afdalen en herhalen 
al het overwonnene  
herhalen, herhalen.  

In de pas die jou past 
de berg bedwongen. 

Je hand reiken 
je gekend weten. 

 
 

M i c h i e l  d e  J o n g  

In Memoriam Henk van Veen  
Op 14 juli overleed broeder Henk van Veen. Henk 
(Hotze Piet) werd in 1936 geboren in het Brabantse 
Middelbeers. Henk kreeg het niet cadeau in zijn 
leven. Al op jonge leeftijd verloor hij zijn vader. Hij 
kreeg onder andere TBC en een hersenvliesontste-
king en hij maakte mee dat de boerderij waar hij met 
zijn gezin in woonde afbrandde. Toch bleef Henk al-
tijd positief. “Altijd doorgaan” en “ volhouden hè”, 
waren tot het laatste toe zijn gevleugelde woorden. 
Henk had al jong een groot gevoel voor rechtvaar-
digheid. Zo kwam hij ook altijd op voor zijn zus 
Thea, die geestelijk gehandicapt was. Als kind kon 
hij daarom ook wel eens driftig zijn. Henk was char-
mant en wist mensen meestal direct voor zich in te 
nemen. Liefde voor de mensen om hem heen is wat 
het leven Henk kenmerkte. Dat bleek ook uit de toe-
spraken van familie en vrienden tijdens de dienst 
waarin wij afscheid van hem namen.  
Henk werd op  3 april 1966 in onze gemeente op 
zijn belijdenis gedoopt. Hij zat een tijd in de ker-
kenraad en was lang wijkcontactpersoon voor Sint 
Pancras. Zijn vrouw Maartje leerde hij kennen tij-
dens zijn  opleiding tot sportleraar, een vak dat de 
sportieve Henk op het lijf geschreven was. Maartje 
kwam van Texel, waar ook Henk zich al snel thuis 
ging voelen en waar hij een goede band met zijn 
schoonfamilie kreeg. In het begin van hun relatie 
leunde Maartje vooral op Henk, maar tegen het 
einde van zijn leven draaide de rollen geleidelijk 
aan om. Door de dementie verloor hij steeds meer 
de grip op het leven en werden sociale contacten 
steeds moeilijker voor hem. Van iemand die graag 
in het centrum van de belangstelling stond werd hij 
steeds meer beschouwend en genoot hij in stilte van 
alle mensen die hij om zich heen had verzameld. 
Hij bleef de familieman die hij altijd was geweest. 
Na een korte opname in de Magnushof kwam 
Henk weer thuis. Daar bracht hij, met hulp van 
heel veel mensen, de laatste drie maanden van zijn 
leven door. Een waardevolle periode waar de fami-
lie met dankbaarheid op terugkijkt. 
Op 19 juli namen wij afscheid van Henk met een 
dienst in de Burgkerk in Den Burg op Texel. De 
kerk waar Henk en Maartje elkaar precies 53 jaar 
eerder het ja-woord gaven. Wij lazen opnieuw de 
woorden die ook in hun trouwdienst klonken: 1 
Korintiërs 13,13: “Ons resten geloof, hoop en 
liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de 
liefde.” 
Na de dienst begeleidden wij Henk naar zijn laatste 
rustplaats op de begraafplaats naast de kerk. 
Moge de gedachtenis aan zijn naam voor Maartje, 
hun kinderen en de familie tot zegen zijn. 

Louise Pondman 
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Agnes van Menen-van Lienen 

Bevinding

“Mamma!!”, roept zij, “Jeutje, allemaal beesters!” 
In gedachten zie ik haar in de tuin glunderend op 
haar hurken rondom talrijke Lieveheersbeestjes. 
Vandaag kijk ik naar de grond en zie honderden 
goed zwarte padjes in mijn tuin een heenkomen 
zoeken. Het is volop zomer en ik denk aan Gerard 
Cox en hoor zijn liedje. Het lijkt inderdaad alsof 
er nog steeds  geen einde aan de zomer komt. Zij 
begon al vroeg, wereldwijd! Hoe mooi kan het 
leven zijn als de oerkracht door het zonlicht op 
zijn best is en alles meezit.  
Ja, als alles meezit… dat zult u ook wel gemerkt 
hebben. Er waren dagen bij dat je heel stil moest 
blijven liggen of zitten, zo benauwd en heet was 
het. En toen dat je bijna dacht: ik kan niet meer, 
toen kwam er toch weer die puur Hollandse ver-
koeling met een windje en wat regendruppels. Dat 
hebben ze in Mauritanië, een Afrikaans land, niet. 
Een collega van me was daar eens met haar man 
geweest, omdat hij daar geboren was. Het was er 
altijd heet en zij had het gevoel  gehad tijdens het 
verblijf dat haar keel in brand stond wanneer ze 
ademde. Het lichaam is een goede graadmeter. 
Toch bouwen de mensen daar zandkastelen en 
proberen te overleven, in die eeuwige droogte, die 
arme zielen. Zij was blij dat ze er aan kon ont-
snappen met een vliegtuig! Want wij Nederlanders 
komen toch tot niks in zo’n klimaat! Ja, stil zitten 
en niet teveel bewegen en een klap met de waaier. 
Ik heb al bedacht, wanneer hier  volgend jaar een 
langdurige hitte gewoon wordt door klimaatveran-
dering, dan koop ik bij Ed Molenaar in de Mare 
bij het Onderdelenhuis een echte Dyson. Dat is een 
airco van het duurdere soort en je hoort hem niet. 
Dat is de Rolls Royce onder de airco’s. Een venti-
lator heeft geen zin meer met zulk weer. Wat ikzelf 
heel leuk vond met deze hitte was verkoeling zoe-
ken aan het water. Gewoon lekker aan het water 
zitten en bootjes kijken met een zonnehoed en een 
glas bier. Heerlijk was dat. Je snakt naar licht en 
gezelligheid met de ander, je snakt naar ontspan-
ning en eenheid.  
Zo waren we ook in Harlingen bij het Tall Ship 
weekend; daar was heel wat te zien. Die middag 
brachten we ook eindelijk een bezoek aan Witmar-
sum in de auto met airco! Ik ben blij dat ik er       

Je begint aan je tekst gewoon maar ergens... Dat is nu eenmaal zo. Ergens moet je starten 
ook al verga je van de hitte op de zolder, waar onze computer staat.  
De Engelse gasten zijn net de deur uit.

Mogen de woorden van mijn hart u welgevallig zijn. 
Romeinen 10-18 

 
geweest ben. Wat leuk gedaan dat moderne kerk-
monument ter ere van Menno Simons met die 
leuke kleurstelling. Ik meen dat Antoinette Haze-
voet en Kees Knijnenberg een grote inbreng heb-
ben gehad (en nog!) bij het bekendheid geven aan 
die doperse monumenten in Pingjum en Wigtmar-
sum! Ja toch? Als Doopsgezinde hoor je daar echt 
te zijn geweest, want vanuit deze omgeving heeft 
het doperdom zijn vleugels uitgeslagen. 
Maar het onderwerp zou over angst en hoop gaan. 
Nou ja, wat me tegenvalt van mezelf is dat ik 
soms angst niet buiten de deur kan houden en dat 
het me kan overvallen als het ware. Dat kan van 
alles zijn, de grondslag ligt, denk ik, bij overver-
moeidheid. Dan helpt het gebedsleven en slaap. 
 “Niet aan toegeven!”, hoor ik mijn moeder  ook  
nog zeggen over het toelaten en vasthouden van 
nare gedachten. Zij kon het weten want ze had 
een moeilijke jeugd. Het zat ook een beetje in de 
familie van de ‘Hoppenkant’, werd er dan gezegd. 
Maar dat zou natuurlijk best kunnen, iets dat erfe-
lijk belast is. Ook opvoeding is  bepalend voor het 
doen en laten en is voor iedereen anders. Angsten 
kunnen ook  worden aangeleerd en doorgegeven.  
Zo heb ik een familie gekend die ‘s nachts met het 
licht aan sliep vanwege een traumatisch Jappen-
kamp verleden. Hun kinderen wisten niet beter en 



Collecten in augustus/september 
26 augustus, ten bate van Open Doors instelling 
tegen vervolging van Christenen 
 Bankrekening: NL08INGB0000007733 te Ermelo  
2 september, ten bate van Stuurgroep Duurzame 
Ontwikkeling 
Bankrekening: NL19ABNA0243493886 t.n.v. A.D.S. in samenwerking met S.D.O.  
9/16 september, ten bate Vredeswerk van de  
Stichting Doopsgezind Wereldwerk 
Bankrekening: NL27TRIO0786880333 t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk te Deventer   
23/30 september, ten bate van Gemeenschap Oude 
Zijds 100 
Bankrekening: NL 22ABNA0437295370 t.n.v. Stichting Ouwe Zijds te Amsterdam 

Bloemen en Collecten 
Datum Naam                              Eigen gem. Extra coll. 
24-06 Zr. S. Lantinga      41,30 44,80 
01-07 Br. K. van Wijngaarden 42,10 40,70 
08-07 Zr. G. de Wit                 51,10 48,75 
15-07 Dhr. H. v.d. Kraats      32,65 32,90 
22-07 Zr. M. van Veen        5,80 28,30 
29-07 Zr. C. van Wijngaarden 54,55 53,30 
05-08 Zr. M. Verburg-Vorst     43,70 50,90 
12-08 Zr. R. de Jonge       57,20 30,90 
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namen dit gedrag over in hun eigen gezin. Bizar! 
Nu we het toch over angst hebben: In het Volks-
krant-magazine van 30 juni j.l. schrijft cabaretier 
Thomas van Luyn in zijn wekelijkse column over 
zijn angst voor roltrappen en daarbij verwijst hij 
naar zijn moeder. De kracht van de overdrijving 
van zijn  humor is lachwekkend. “Waar de roltrap 
eindigt, daar verdwijnen de treden”, begint hij zijn 
verhaal. Ze glijden in een soort kam, iets dat lijkt 
op een pastamachine. Mijn moeder inspecteerde 
altijd eerst mijn veters, voordat ik de roltrap op 
mocht. Want als ik ertussen zou komen en ver-
strikt zou raken, dan kwam je niet meer los en 
zouden de achteropkomende mensen over me heen 
vallen en mij en elkaar dood drukken.  
Belangrijk en van levensbelang, ben ik van mening, 
is de verbinding tussen mensen en het zoeken naar 
die verbinding of connectie met de ander. Anders 
loop je te hoop. ‘Zoek je vertier’ is ook zó’n  
uitspraak. Mijn moeder was altijd goed in uitspra-
ken, die ik kennelijk heb overgenomen. We zijn 
minuscule menselijke schakeltjes die elkaar nodig 
hebben om samen te werken en samen te leven. 
Dan komen we volledig tot ons recht.  
Zo vind ik de betekenis van woorden ook al leuker 
worden. Schakeltjes, inschakelen en uitschakelen, 
omschakelen, terugschakelen, ook niet onbelang-
rijk. Bedenkt u zelf eens woorden die ergens be-
trekking op hebben. Zo leuk om te doen! 
Trouwens, weet u waar gein vandaan komt, gein 
van lol hebben met elkaar? Gein komt van het  
Hebreeuwse woord ghèn dat genade betekent. Wij 
kennen dat woord vanuit de Joodse gemeenschap, 
die in Nederland woonde en de Jiddische humor, 
die veel Nederlanders overnamen, in het Bargoens 
maar ook in de handel, zoals mijn vader vaak 
sprak. Dat was toen ingeburgerd. Nu hoor je niets 
meer. Joden en Christenen, groepen mensen in  
samenlevingsverbanden, wereldwijd, wat houdt 
het in? Het zijn woorden en gedragingen. “Tussen  
geloof en ongeloof zoeken wij in deze roerige  
wereld moeizaam een weg”, zei dominee Buskes in 
het Bijbelsdagboek: ‘Brood voor het hart’. Hoe 
kunnen we ons hart naar elkaar en naar die Ene 
openstellen met een ontwaakt geweten? De hoop 
mogen we niet laten varen.  

 

“Niet in het graf van voorbij, 
Niet in een tempel van dromen, 

Hier in ons midden is Hij, 
Hier in de schaduw der hoop.” 

 

9 september  
start van het nieuwe seizoen  

Op zondag 9 september willen wij het seizoen 
2018 – 2019 feestelijk beginnen. Langzaam-
aan ontwaken wij weer uit de sluimerstand 
van de zomer en alle kringen starten weer. Een 
goed moment om elkaar weer te ontmoeten. 
Wij vangen aan met een gewone dienst om 
10.00 uur, maar na de dienst willen wij niet 
alleen samen koffie drinken, maar ook samen 
lunchen, zodat wij ruim de tijd hebben om bij 
te praten. Wij willen u vragen om een eenvou-
dig en klein lunchgerecht voor maximaal twee 
tot drie personen mee te nemen, dat we samen 
kunnen delen. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan belegde wraps, een kleine hartige taart, 
een salade of fruit, maar gebruik vooral uw 
culinaire fantasie. Het gaat erom dat het mak-
kelijk is mee te nemen en te delen. Met alle 
meegebrachte gerechten maken we een buffet. 
De liturgiecommissie zorgt voor koffie en 
thee, melk en karnemelk, stokbrood en  
kruidenboter. Als we allemaal wat meenemen 
voor deze potluck-lunch dan is er voor ieder-
een genoeg. 
Namens de liturgiecommissie, 

Louise Pondman 
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In Memoriam zr. Johanna de Lassacquère  
Op 21 juni overleed op 98-jarige leeftijd zr. Jopie 
(Johanna Wilhelmina) de Lassacquère. Het leven 
van zr. de Lassacquère was een spirituele zoektocht. 
Zij was steeds op zoek naar zin en betekenis. Jezus 
was voor haar nadrukkelijk dé weg, dé waarheid 
en hét leven. Op een gegeven moment las zij in het 
evangelie naar Johannes: “In het begin was het 
Woord. Dat Woord was God”. Zij realiseerde zich 
toen dat als ze God wilde leren kennen, dat ze dan 
zijn Woord moest lezen, zijn eigen Woord, géén 
vertaling. Daarop leerde ze Hebreeuws en verdiepte 
ze zich in de Kabbala (Joodse mystiek). Ze vertelde 
graag (en veel) over wat ze langs die weg zo al ge-
vonden en geleerd had. Ook haar herinneringen 
aan bijzondere momenten in haar leven gaf ze op 
die manier betekenis. Niets was volgens haar toe-
val: “In ons leven hebben wij ieder onze eigen weg 
te gaan, maar ook verder te gaan met de ontwikke-
ling uit vorige levens”. Elk getal had voor haar be-
tekenis. Tot het laatst toe studeerde ze verder en als 
ik bij haar op bezoek kwam, dan moest ze steeds 
nog even vertellen wat ze nu weer had ontdekt. 
Zr. De Lassacquère werd geboren en groeide op in 
Amsterdam. Daar ging ze ook met haar ouders 
naar de Doopsgezinde Singelkerk. In haar jeugd is 
ze vele malen verhuisd. Ze werd op 17 maart 1940 
in de Doopsgezinde Gemeente Haarlem op haar  
belijdenis gedoopt. 
Zij trouwde met Cor Dibbits (1967), maar werd al 
jong weduwe. Zij verhuisde daarna naar Zeeland, 
waar ze met een hotel de kost verdiende voor zich-
zelf en beide dochters. Later kreeg ze nog een rela-
tie met Willem van Schreeven (2005). Op 27 juni is 
zij naast Willem op de begraafplaats van Schoorl 
begraven. De afscheidsdienst, op zr. De Lassacquè-
re’s eigen verzoek in het Broederschapshuis Dopers-
duin, werd door ds. Wieteke van der Molen geleid.  
Moge de gedachtenis aan haar naam haar dochters 
Cora en Wina en verdere familie tot zegen zijn. 

                               Louise Pondman 

Berichten uit de kerkenraad 
Na de maand juli overgeslagen te hebben, heeft de 
kerkenraad de werkzaamheden weer opgepakt. Een 
groot deel van de vergadering is besteed aan het con-
cept-reglement van onze gemeente. De zrs. Klaartje 
van Leersum, Anneke Struijf en br. Anne de Jong 
hebben een grote klus geklaard en worden hartelijk 
bedankt voor hun werkzaamheden!  
In het concept-reglement zijn een aantal nieuwe 
zaken opgenomen o.a. over de positie van vrienden 
en belangstellenden. Zo stelt de reglementswijzi-
gingscommissie voor de benaming ‘Ledenvergade-
ring’ te wijzigen in ‘Gemeentevergadering’ omdat 
vrienden nu een duidelijke eigen plaats krijgen in 
onze Gemeente. 
Ook ingevolge wettelijke bepalingen betreffende het 
omgaan met de privacy is een belangrijk onderdeel 
van het reglement geworden. Binnen afzienbare tijd 
wordt het concept-reglement gemaild; wie geen mail 
heeft, kan een exemplaar bij het bureau opvragen.  
Hopelijk neemt u de tijd om alles goed door te lezen!  
Over een aantal punten zoals  de positie van vrien-
den zal schriftelijk gestemd worden. U krijgt een toe-
lichting op welke punten is afgeweken van het 
reglement uit 2003. 
Op 8 juni is een evaluatie geweest over het project 
‘Geestdrift’ en de theatervoorstellingen in die week 
in het kader van het Karavaan Festival met Anne 
Roos Rosa de Carvalho. We hebben het jammer ge-
vonden dat er weinig gemeenteleden aanwezig waren 
om hun mening/ervaringen te delen want dat was 
juist de bedoeling van die bijeenkomst. Van 5 mei 
t/m 11 juni (repetities en uitvoering) is een groot be-
slag gelegd op al onze ruimten en heeft emoties los-
gemaakt. Zo’n groot project ‘in wording’, want dat 
was het van Anne Roos, was een boeiend experi-
ment maar naar de mening van de kerkenraad in die 
vorm niet voor herhaling vatbaar.  
Ons bureau beschikt nu over een nieuwe laptop, 
printer én… een telefoon met antwoordapparaat! 
Schroom niet om uw bericht in te spreken als u nie-
mand aan de lijn krijgt. De oude laptop is nog bruik-
baar voor beamer presentaties in de Mennozaal!  
Enige jaren geleden hebben wij onze Vermaning als 
trouwlocatie bij de gemeente Alkmaar opgegeven en 
nu is het zover: 15 september wordt er bij ons ge-
trouwd! Het a.s. bruidspaar heeft vorig jaar op  
Monumentendag onze vermaning bezocht en waren 
erg gecharmeerd van het gebouw. Er zijn al gesprek-
ken met het bruidspaar gevoerd. Op de website van 
de gemeente Alkmaar staan wij niet te boek als 
trouwlocatie. Daar gaan we achterheen! 
Door allerlei activiteiten, o.a. ‘Geestdrift’, in onze  
gebouwen is de grote schoonmaak naar achteren ge-
schoven. Als het goed is, heeft u een mail gekregen 

waarop u kunt aangeven op welke momenten u be-
schikbaar bent. Van Karin Simpson krijgt u bericht 
welke twee dagen/tijden het zijn geworden! 
Houdt u rekening met de Kermis? Deze is van 24 au-
gustus tot en met 2 september! Ons kerkgebouw 
staat midden in het kermisgewoel dus moeilijker 
bereikbaar als u met de auto komt. Tot 12 uur is de 
weg vrijgehouden, via Paternosterstraat, Paarden-
markt en Koningsweg (deze mag vanaf beide rich-
tingen gebruikt worden. Ook het Doelenveld is als 
parkeerterrein bereikbaar.  
23 september: Extra ledenvergadering. Wij ver-
wachten u! 



 Op Weg 
kwartaaluitgave

Predikant:  
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8 887 948;  
louise.pondman.de.wilde@gmail.com 
 
Kerkenraad:   
Voorzitter: J. Bakker, tel. 072-5 335 883; 
jokebakker-5@ziggo.nl  
Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036;  
wouwenaar1@live.nl  
Penningmeester: H.M. de Jonge, tel 072-5 612 063; 
h.jonge6@upcmail.nl  
Vice-voorzitter: H.J. Koornneef, tel. 072-5 818 329; 
h_koornneef@hotmail.com 
 
Financiële administratie: C. van Wijngaarden,  
tel. 072-5 128 965, wijngaarden10@zonnet.nl 
ing: nl46 ingb 0000 3288 95, 
abn-amro: nl06 abna 0523 3527 00 
  
Ledenadministratie: Esther in ‘t Veld, tel. 06-41 576 520,  
eintveld@hotmail.com

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar,  
Koningsweg 12, 1811 lm  Alkmaar,  
telefoon 072-5 123 864. 
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 een predikant; 
• vervoer naar kerkdiensten op zondag       

(uiterlijk aanmelden voor vrijdagmorgen); 
• melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis;  
Postadres:  
Koningsweg 14, 1811 lm  Alkmaar  
Verhuur gebouwen:  
P. Bras, tel. 072-7 851 081 
p.bras7@upcmail.nl  
Bezoek ziekenhuizen:  
Louise in ‘t Veld-de Waard, tel. 072-5 401 362, 
x.xx7@chello.nl 
Ria Bart, tel. 072-5 611 862, jan.en.ria.bart@hetnet.nl

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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za 1 sept. Deut. 2:16-25 Volksverhuizingen 
 
zo 2 sept. Efeziërs 6:10-17 Wapenrusting 
ma 3 sept. Efeziërs 6:18-24 Gebedsoproep 
di 4 sept. Psalm 20 Overwinningslied 
wo 5 sept. Deut.2:26-37 De koninklijke weg  

geweigerd 
do 6 sept. Deut.3:1-11 Museum bed 
vrij 7 sept. Deut.3:12-22 Iedereen moet meedoen 
za 8 sept. Deut.3:23–4:4 Onverhoord gebed 
 
zo 9 sept. Deut.4:5-20 Bewondering van 

buitenlanders 
ma 10 sept. Deut.4:21-31 Verantwoordelijkheid 
di 11 sept. Deut.4:32-43 Bevoorrecht volk 
wo 12 sept. Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 
do 13 sept. Romeinen 15:14-33Nieuwe wegen 
vrij 14 sept. Marcus 8:27–9:1 Petrus: rots of Satan? 
za 15 sept. Marcus 9:2-13 Hemel op aarde 
 
zo 16 sept. Marcus 9:14-29 Gebedsgenezing 
ma 17 sept. Rechters 7:1-12 Gideonsbende 
di 18 sept. Rechters 7:13–8:3 Wie krijgt de eer? 
wo 19 sept. Rechters 8:4-21 Gewelddaden 
do 20 sept. Rechters 8:22-32 De echte heerser 
vrij 21 sept. Deut.12:1-12 Grenzen 
za 22 sept. Deut.12:13-28 Vlees en bloed  
 
zo 23 sept. Deut.12:29–13:6 Hart en ziel 
ma 24 sept. Deut.13:7-19 Dien alleen de HEER 
di 25 sept. Rechters 8:33–9:21 Onbeheerst 
wo 26 sept. Rechters 9:22-49 Geweldsspiraal 
do 27 sept. Rechters 9:50–10:5 In het heetst van de strijd 
vrij 28 sept. Marcus 9:30-41 Klein = groot 
za 29 sept. Marcus 9:42-50 Amputatie 
 
zo 30 sept. Rechters 10:6-18 Redding is niet 

vanzelfsprekend 

Voor een moment van stilte in september
Uitnodiging 
De Doopsgezinde Gemeenten Twisk/Abbekerk, 
Nieuwe Niedorp e.o. en Broek op Langedijk nodi-
gen u uit de afscheidsdienst voor ds. B. S. Santema, 
die de afgelopen 21 jaar onze leraar is geweest,  
bij te wonen. Deze dienst wordt gehouden op 2  
september 2018 om 15.00 uur in de vermaning  
van Nieuwe Niedorp, Dorpstraat 149, 1733 AG 
Nieuwe Niedorp. 
Contactpersoon: Lieneke Arkesteijn, 06-34661727 
e-mail: lieneke.arkesteijn@gmail.com 
 
Jubileum 
Op zondag 2 september 2018 viert de Oud-Katho-
lieke Parochie van de  H. Laurentius te Alkmaar de 
25e verjaardag van kerkwijding. Wij willen u van 
harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. 
De feestelijke eucharistieviering begint om 15.30 
uur. Voorganger is bisschop van Haarlem Mgr.  
Dirk Jan Schoon. Na afloop is er een receptie. 
(graag aanmelden via secretaris@alkmaar.okkn.nl 
(op zondagmiddag is parkeren in de Nassaulaan 
niet toegestaan!) 
Namens het kerkbestuur, Erna Peijnenburg  
(pastoor) en Alex Blok (secretaris)  


