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De diensten in November 2018 in de Doopsgezinde Kerk
aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .
Collectedoelen:
4 november 2018, 10.00 uur
Ds. H. Ament
m.m.v. Doopsgezind kerkkoor
A.D.S Gemeente opbouw
11 november 2018, 10.00 uur
Ds. L. Pondman
aansluitend Ledenvergadering
A.D.S Gemeente opbouw
18 november 2018, 10.00 uur
Ds. Tj. Kindt
Artsen zonder grenzen
25 november 2018, 10.00 uur
Ds. L. Pondman
Gedachtenisdienst
Artsen zonder grenzen
2 december 2018, 10.00 uur
Ds. L. Pondman
1e Advent en Avondmaal
A.D.S. Gemeenteopbouw
9 december 2018, 10.00 uur
Zr. H. Wouwenaar
2e Advent
Amnesty Internationaal

Een groot aantal wijkcontactpersonen waren samen gekomen in
de Mennozaal om de najaars bijeenkomst bij te wonen. Naast
de gebruikelijke agendapunten was deze keer Harmke de
Kruijk-Boerma uitgenodigd om een lezing te verzorgen over het
Gilgamesj Epos. Zij heeft tijdens de studie theologie / godsdienstwetenschappen het Gilgamesj-epos bestudeerd.
Dit epos, een van de oerverhalen van de mensheid, ontstond
rond 2000 voor Christus in het zuiden van Mesopotamie (het
huidige Irak), de bakermat van de beschaving. Het is geschreven in spijkerschrift op kleitabletten.
Net als de Griekse tragedie, maar vele eeuwen eerder, geeft
het Gilgamesj-epos uitdrukking aan een tragisch levensgevoel.
Koning Gilgamesj, een jonge overmoedige held, krijgt door de
goden een vriend, Enkidoe, toegewezen waarmee hij op avontuur kan gaan. Samen verrichten zij heldendaden, verslaan
monsters en tarten de goden. Wanneer Enkidoe sterft komt Gilgamesj in een diepe existentiële crisis terecht. Hij leert uiteindelijk dat hij zich bij de eindigheid van het leven moet neerleggen.
Het is een poëtisch verhaal over het menselijk verlangen naar
vriendschap en liefde en zijn angst voor eenzaamheid en dood.
Na de inleiding van Harmke was er voldoende ruimte voor gesprek. Iedereen ontdekte persoonlijke raakvlakken, vanuit de
eigen ervaringen, maar verbonden door het collectieve onbewuste, waaruit dit epos beeldend is ontstaan.
Het werd zo een bijzondere ochtend samen. Harmke bedankt!
En dank aan de Wijkcontactcommissie die voor deze invulling
heeft gezorgd.

Joke Bakker

Een geschenk heeft een ontvanger nodig
Vorige maand schreef ik in mijn column over het thema van de
vredesweek: “Generaties voor Vrede”. Ik mijmer nog even verder over die generaties. Wij vormen een schakel in de keten van
generaties. Eigenlijk overzien wij maar een klein stukje van die
keten. De meesten van ons kennen onze ouders en grootouders,
een enkeling ook zijn overgrootouders. De andere kant op kennen wij als het een beetje meezit onze kinderen en kleinkinderen, of anders de kinderen en kleinkinderen van onze broers
en zussen of van onze vrienden. Met het stijgen van de levensverwachting maken velen van ons ook de geboorte van achterkleinkinderen mee. Onze spanwijdte omvat dus vijf tot zeven
generaties. Steeds als er een nieuwe generatie bij komt wordt er
ook een generatie vergeten. Onze kleinkinderen zullen nooit
onze grootouders ontmoeten. Alleen als wij onze kleinkinderen
over onze grootouders vertellen gaan ze voor hen leven. Daarmee zijn wij allemaal levende documenten van onze familiegeschiedenis. In het televisieprogramma “Verborgen Verleden”
gaan bekende Nederlanders opzoek naar hun voorouders. Wat
ze vinden zijn namen en beroepen. Soms merken ze dat een
voorouder geschiedenis heeft geschreven of komen ze meer te
weten uit rechtbankverslagen, maar meestal zijn ze op hun fantasie aangewezen als ze zich een voorstelling willen maken van
het leven van die voorouders. Voor onze kinderen en kleinkinderen kunnen wij dat verleden laten leven door de familieverhalen door te vertellen. Ons geschenk aan de generaties na ons is
inzicht in waar we vandaan komen. Dat inzicht helpt bij het
vormen van onze identiteit. Om dat geschenk door te kunnen
geven is wel tijd en aandacht voor elkaar nodig. Dan denk ik
aan onze gemeente. Ook daar geven we van generatie op
generatie iets door. Allereerst natuurlijk een boek vol verhalen
van mensen die God in hun leven hebben ervaren en daar getuigenis over aflegde: de Bijbel. Maar er is meer dat wij als een
geschenk doorgeven. Samen zochten onze voorouders hun weg
in een steeds weer veranderende samenleving. Die oude verhalen moesten verbonden worden met de actualiteit opdat ze voor
elke generatie opnieuw van betekenis konden zijn. Rituelen
werden doorgegeven: samen lezen uit de Bijbel, samen zingen,
samen bidden, samen brood en wijn delen. Rituelen die een
oriëntatie in de tijd gaven zoals zondagse kerkdienst en het
vieren van de kerkelijke hoogtijdagen, of die hielpen bij drempelmomenten: geboortedankzegging, belijdenis en doop, huwelijksdiensten, uitvaarten en gedachtenisvieringen, waarmee
wij de generaties voor ons in herinnering houden. Elke generatie
ging op zijn eigen manier met dat geschenk om. Sommige dingen raakten in onbruik omdat ze niet langer voldeden. Andere
zaken werden juist aan de erfenis toegevoegd om dat een
nieuwe tijd ook nieuwe mogelijkheden bood of om nieuwe antwoorden vroeg. Ook wij hebben zo’n pakket van verhalen en
rituelen aan de generaties na ons door te geven, maar aan wie
gaan wij deze erfenis nalaten? Een geschenk krijgt immers alleen waarde als het ook door iemand ontvangen wordt. Het
groepje leden onder de zestig is klein en nog al onzichtbaar in
onze gemeente. Blijkbaar werkt de manier waarop wij nu met
deze erfenis omgaan voor hen niet meer. Ook deze tijd vraagt
immers om nieuwe keuzes en nieuwe rituelen om de eigen religieuze identiteit vorm te kunnen geven. De generaties voor ons
hebben ons een geschenk nagelaten waar wij zelf mee aan de
slag moeten om het voor ons van betekenis te laten zijn. Elke
ontvanger mag met een cadeau doen wat hij of zij wil, maar
daarvoor moet het geschenk eerst wel ontvangen worden. Wie
pakt dit geschenk mee aan en wil samen met mij nadenken over
de toekomst van de gemeente? Een kerk is immers meer dan een
gebouw, het is een levende geloofsgemeenschap.

Louise Pondman

NBG Leesrooster
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Openbaring 3:1-6
Schone schijn
Openbaring 3:7-13 Weinig invloed, grote kracht
Openbaring 3:14-22 Lauwheid
Openbaring 4:1-11 Open deur
Psalm 21
Koningslied
Marcus 11:27-33
Legitimatie
Marcus 12:1-12
Gelijkenis begrepen
Marcus 12:13-17
Ieder het zijne
Marcus 12:18-27
Onderschatting van Gods macht
Marcus 12:28-34
Dicht bij Gods nieuwe wereld
Openbaring 5:1-14 Wie verbreekt de zegels?
Openbaring 6:1-8
Vier paarden
Openbaring 6:9-17 Hoe lang nog?
Openbaring 7:1-17 Ontelbaar
Rechters 17:1-13
Godsdienstwaanbeeld
Rechters 18:1-10
God wil het?
Rechters 18:11-31
Roofoverval
Psalm 16
Levenslied
Marcus 12:35-44
Vader en zoon
Marcus 13:1-13
De onderste steen boven
Marcus 13:14-27
De Mensenzoon komt
Marcus 13:28-37
De les van de vijgenboom
Rechters 19:1-10a
Waar gaat dat heen?
Rechters 19:10b-30 Sodom in Israël
Rechters 20:1-11
Mobilisatie
Rechters 20:12-28 Links tegen recht
Rechters 20:29-35 Krijgslist
Rechters 20:36-48 Geweldsspiraal
Rechters 21:1-25
Vrouwenhandel
Lucas 1:1-25
Elia komt

Bloemen en Collecten
Eigen gem. Extra collecte AED
23-09 Fam. van zr. J.Lucas 74,30
59,50
30-09 Zr. H. Volkers
43,95
59,85
07-10 Zr. T. Visser en Zr. J. Kleijn
tbv Sulawesi
142,40
59,15
21-10 Br. G. Knop
44,30
46,70

Alkmaarse Fakkeltocht voor iedereen
Op zaterdag 3 november 2018 wordt in het centrum van Alkmaar voor de vierde keer een fakkeltocht gelopen. Dit keer
onder de naam ‘Alkmaarse Fakkeltocht voor Iedereen’.
Vanaf dit jaar heet de tocht de ‘Alkmaarse Fakkeltocht voor
Iedereen’, om te benadrukken dat een inclusieve gemeente
iets is waaraan we allemaal kunnen en moeten bijdragen. We
willen een gemeente waarin iedereen zich verantwoordelijk
voelt voor zichzelf én de ander. Een gemeente waar ruimte is
om jezelf te zijn.
Programma:
17.00 Inloop in Bibliotheek Kennemerwaard, Gasthuisstraat
2/Canadaplein met een optreden van het Eilands Polderkoor
17.30 Welkom door Mireille Sampimon
17.37 Verschillende Alkmaarders vertellen in een minuut over
hun visie op ‘Alkmaar voor Iedereen’
17.50 Startsein door wethouder diversiteit Paul Verbruggen
18.00 Led & Vuurshow van Glowballz
18:15 Start Fakkeltocht, langs de route treedt perscussieband
Nosso Groove op
19:00 Hapjes en drankjes in Bibliotheek Kennemerwaard,
Gasthuisstraat 2/Canadaplein.
Wederom muzikaal omlijst door het Eilands Polderkoor.

Foto´s gezocht!

Berichten uit de kerkenraad
Nog even en dan zitten we weer in de advent- en kersttijd!
Met het zomerse weer van de afgelopen dagen moeilijk voortestellen. Toch is in de liturgiecommissie en ook in de kerkenraad uitvoerig gesproken hoe de bijzondere diensten, die ons
te wachten staan, in te vullen.
Maar eerst een terugblik:
Ongeveer 300 bezoekers hebben op Monumentendag, 8
september, onze Vermaning bezocht. Toch weer een mooi
aantal. De samenwerking met de Fotoclub/Adapt verliep prima!
Onze startzondag op 9 september stond in het teken van het
nieuwe jaarthema 2018 – 2019: “Geef mij nu je angst”. Aansluitend was er een Potluck-lunch. Een diversiteit aan gerechten
stond klaar en onder het “eet-genot” ontstonden geanimeerde
gesprekken. Geslaagd dus ondanks dat we met een klein
groepje waren!
Op zondag, 6 januari, willen we nog een keer een potlucklunch houden. Samen eten nodigt uit elkaar op een andere
manier te ontmoeten! U hoort er t.z.t. nog meer over.
De extra ledenvergadering op 13 september had een opkomst
van 23 leden en 6 vriend(inn)en. De vragen die gesteld werden
over het concept reglement zijn door de Reglementscommissie
besproken en verwerkt.
Ten aanzien van de verkoop van het Weezenland aan de DG
Schagen was de stemming duidelijk: een meerderheid was
voor. De kerkenraad neemt contact op met de gemeente Schagen over de te volgen procedure.
Het aantal deelnemers voor de Seniorenmiddag wordt met het
jaar kleiner ( dit jaar 2 deelnemers!) en dan komt de vraag: is
het concept niet aan verandering toe. Het organiseren kost
veel tijd en energie en is dat het waard. Binnen de kerkenraad
wordt nagedacht over een bredere opzet. Een gemeentemiddag bijvoorbeeld. Heeft u suggesties? Laat het ons weten.
25 november is onze gedachtenisdienst. In deze dienst herdenken wij 4 zusters, 1 broeder en 2 echtgenoten.
Ds. Louise Pondman wil de gesprekskring Heiloo benaderen
voor de Adventsmiddag. Een datum is al vastgesteld n.l. 12
december! Deze middag gaat in ieder geval door ook als de
gesprekskring Heiloo ervan afziet. Samen met anderen moet
het toch lukken om deze middag inhoud te geven?
Ds. Pondman is ook weer voornemens in de tijd van Advent een
mailproject te starten. Onderwerp: de vier vrouwen uit het
geslachtregister van Jezus t.w. Tamar, Rachab, Ruth, en
Batseba. Met kerst komt Maria in het volle licht.
Uiteraard is in de vergadering ook aandacht besteed aan onze
komende algemene ledenvergadering op 11 november a.s. De
meeste jaarverslagen zijn binnen, de agenda is besproken en
er is afgesproken dat er schriftelijk gestemd zal worden over
ons nieuwe reglement. Mocht u niet aanwezig zijn op de ledenvergadering maar wilt u wél uw stem laten horen, machtig dan
een lid van onze gemeente.

Anneke Struijf,
notulist kerkenraad

Films in 2019 in de Mennozaal
22 januari, inleiding door ds. Yvonne Bos, met de film Youth.
19 februari, inleiding door ds. Pieter Korbee, met de film over
Jane Goodall
19 maart, inleiding door ds. Louise Pondman, met de film le
Grand Voyage

Nogmaals een oproep! 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 aan deze heugelijke gebeurtenis
schenken. De jubileumcommissie is hard bezig om een rond deze
jubileumviering een aantrekkelijk programma op te zetten. Om
het programma te ondersteunen zijn we op zoek naar beeldmateriaal en mogelijk andere informatie uit de achter ons liggende
eeuw van het koor. Op onze oproep in de vorige uitgaven van
Op Weg zijn er diverse reacties binnengekomen. We hopen op
nog meer beeldmateriaal. Wie o wie kan ons hieraan helpen?

Namens Jubileumcommissie Doopsgezind Kerkkoor
Jan Bart ( jan.en.ria.bart@hetnet.nl )

Activiteiten in November:
28-10 11.30
29-10 14.15
31-10 17.00

Jubileumcie. Koor Kerkenraadskamer
Koorrepetitie
Mennozaal
Regiobijeenkomst Dopersduin
opgave bij ds. Louise Pondman
05-11 09.30 Onderhoudscie.
Kerkenraadskamer
05-11 14.15
Koorrepetitie
Mennozaal
07-11 09.30 Kerkenraad
Kerkenraadskamer
07-11 14.00 Ontmoetingskring Kerkenraadskamer
09-11 09.30 Bureau overleg
Kerkenraadskamer
11-11 11.30
Ledenvergadering Mennozaal
11-11 16.00 Pretkadetten
Mennozaal
12-11 14.15
Koorrepetitie
Mennozaal
13-11 14.00 Kring Bergen/Schoorl
14-11 20.00 Menno nights
19-11 14.15
Koorrepetitie
Mennozaal
20-11 10.00 Kring Heiloo
20-11 14.00 Liturgiecie.
Kerkenraadskamer
26-11 14.15
Koorrepetitie
Mennozaal
03-12 14.15
Koorrepetitie
Mennozaal
05-12 09.30 Kerkenraad
Mennozaal
12-12 14.00 Adventsviering
Mennozaal
19-12 19.00 Volkskerstzang
Grote Kerk
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: 19 november 2018
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

Volkskerstzang
Dit jaar zal de Volkskerstzang plaatsvinden op woensdag 19
december 2018 in de Grote Kerk van 19.30 tot 21.00 uur. Het
projectkoor repeteert op 13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18
december van 19.30 tot ongeveer 21.45 uur in het gebouw van
het Apostolisch Genootschap, Picassolaan 20 in Alkmaar. Meld
je aan als je graag mee wilt zingen: theagroot@quicknet.nl

Generaties voor Vrede

Isba zoekt nieuwe leden

Op de vrijdag van de Vredesweek hebben we een bezoek gebracht
aan een bijeenkomst in de Bilal Moskee in Overdie. De bijeenkomst is
georganiseerd door de drieboekengroep 3BG+. De leden van de
3BG+ willen graag hun inzichten delen en bijdragen aan de dialoog
tussen mensen met verschillende levensbeschouwelijke en religieuze
achtergronden. Als dit gesprek met oprechte belangstelling en respect
voor elkaar wordt gevoerd, kan het tot wederzijds begrip en verrijking
leiden. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Compassie’. Nadat we
welkom zijn geheten door imam Elhoussaine Essabir wordt er een
moment van stilte gehouden voor de slachtoffers van het spoorwegongeval in Oss. Marleen Kramer zal optreden als gespreksleider en
geeft aan dat we na een aantal korte overwegingen vanuit diverse
geloofsrichtingen we in groepjes uiteen zullen gaan om te zien wat
‘Compassie’ voor een ieder van ons persoonlijk inhoudt. Andy Deutsch
geeft vanuit Joods perspectief aan dat God compassie vertoont als hij
merkt dat Adam alleen is. Een ander punt van compassie wordt getoond in het verhaal van de rechtvaardige in Sodom. Tzadekah is een
uiting van compassie. Het is geen liefdadigheid maar een sociale
plicht, een religieuze plicht uit een sociaal verantwoordelijk gevoel.
Dominee Cokkie Groot geeft vanuit Christelijk perspectief aan dat
compassie is: Samen leven als gelijken. Je bent gelijkwaardig aan
elkaar, de één niet zieliger, beter of slechter dan de ander. Annemarie
Pronk geeft een oefening vanuit Boeddhistisch perspectief, waarbij het
mededogen eerst op jezelf wordt gericht en vanuit hieruit op een
steeds bredere kring om je heen, inclusief de mensen met wie je veel
moeite hebt. Henk Hansler houdt ons vanuit Humanistisch perspectief
voor dat compassie staat voor medegevoel, mededogen, meeleven,
aandacht, liefde en begrip voor anderen. Aanvaard de ander zoals
die is en oordeel niet. Compassie is universeel en overstijgt religie en
afkomst. Imam Elhoussaine Essabir start met ‘Bismilahi Arrahmaani
Arrahiem; In de naam van Allah De Barmhartige De Genadevolle’.
Door het opzeggen van deze zin laat Allah ons bewust worden van
het feit dat wij in zijn Koninkrijk leven. Je dient compassie, sympathie,
mededogen en empathie te hebben met alles, met mensen, dieren en
planten. De eerste stap is kennis met elkaar maken en een gesprek
aangaan. Bekend maakt bemind. Het gesprek in de groepjes kwam
helaas niet geheel van de grond. Desondanks een leerzame bijeenkomst om het onderwerp eens van vele kanten te belichten.

Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) is bijna 35 jaar
geleden opgericht door kerken en belangenorganisaties om de
positie van mensen, die in financiële problemen zijn gekomen, te
verbeteren. Versterking/uitbreiding van ons team is gezien de
gemiddelde leeftijd van ons team nodig, zodat het werk ook in de
toekomst gecontinueerd kan worden.
Ons team bestaat uit 6 leden, waarvan 4 uitvoerende leden, die
volgens rooster in tweetallen op de woensdagmorgen (10.3012.30) spreekuur houden tijdens het “open huis” van de Zwaan
aan de Oudegracht 185 in Alkmaar. We komen elke twee maanden bij iemand thuis bij elkaar voor een overleg, doorgaans op
een middag tussen 15.00-17.00. Qua tijdsinvestering is het dus
een overzichtelijke klus. We zijn een groep mensen, die dit zinvolle vrijwilligerswerk met enthousiasme doet. We ondersteunen
elkaar en leren van elkaar. Het geeft veel voldoening om te merken, dat je op een laagdrempelige manier , een aantal mensen
toch een steun in de rug kunt geven door een advies, door bemiddeling of een verwijzing naar de juiste instanties. Soms kunnen
we met een klein bedrag de ergste acute nood lenigen.
Als u meer wilt weten over het werk van het Isba en interesse
heeft om u aan te melden, kunt u contact met onderstaande leden
opnemen. Mariet Buren(072-5153978), Johan Potter (0725154654)

Ria en Jan Bart

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

Bach-cantate in Witte Kerk te Heiloo
Op 25 november, 's middags om 16.00 uur vindt er in de Witte
Kerk een uitvoering plaats van een van Bachs meest bekende
cantates: “Herz und Mund und Tat und Leben” BWV 147, vooral
beroemd geworden door het overbekende "Jesus bleibet meine
Freude" (of “Jesu Joy of man’s desiring”). Dit koraal wordt twee
keer gezongen in de cantate, één keer als afsluiting van het eerste
deel en één keer aan het eind van de cantate. De cantate wordt
uitgevoerd door Collegium Vocale Camerata onder leiding van
Gerard Leegwater en geplaatst in de oorspronkelijke context,
ingebed in een kerkdienst. Net zoals in Bachs tijd. Liturg is ds. Bert
Kramer. De cantatedienst is gratis toegankelijk, met collecte na
afloop.

Op
Weg

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.

nieuwsbrief

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente
Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,
tel. 072-512 38 64,
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Namens het Isba.
Johan Potter

Predikant:
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948
louise.pondman.de.wilde@gmail.com
Kerkenraad:
Voorzitter: J. Bakker, tel. 072-5335883
jokebakker-5@ziggo.nl
Penningmeester: H.M. de Jonge, tel. 072-56120 63
h.jonge6@upcmail.nl

Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036,
wouwenaar1@live.nl
Vicevoorzitter: H.J. Koornneef, tel. 072-5818329
h_koornneef@hotmail.com

Lid: Vacant

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

