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De diensten in december 2018 en januari 2019
in de Doopsgezinde kerk aan de Koningsweg 12
te Alkmaar
2 december 2018, 10.00 uur
Ds. L. Pondman, Eerste Advent, Avondmaal
9 december 2018, 10.00 uur
Zr. H. Wouwenaar, Tweede Advent
16 december 2018, 10.00 uur
Ds. L. Pondman, Derde Advent
23 december 2018, 10.00 uur
Ds. J.W. Roelofs, Vierde Advent
25 december 2018, 10.00 uur
Ds. L. Pondman, Eerste Kerstdag
m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor
30 december 2018 Geen Dienst
6 januari 2019, 10.00 uur
Ds. L. Pondman
13 januari 2019, 10.00 uur
Zr. H. Wouwenaar
20 januari 2019, 10.00 uur
Ds. L. Pondman, Wereldbroederschapsdag
27 januari 2019, 10.00 uur
Zr. C. Laros
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De dagen korten en het grote licht-, sfeer- en
presentjesfestival kan beginnen. En dat is maar
goed ook want terwijl de aarde in letterlijke zin
zorgwekkend aan het opwarmen is, is het in de
geopolitieke arena in tijden niet zo koud
geweest. Het nieuwe mondiale credo luidt: wij
eerst en zet de afgedankte afspraken en relaties
maar bij het grofvuil. Wij hebben jullie niet
nodig of sterker nog: vijandschap is het nieuwe
vrienddenken. De beurzen zijn onrustig en zelfs
de astrofysici zijn in verwarring nu blijkt dat
miljarden jaar geleden onze melkweg met een
ander sterrenstelsel is gecrasht, wat leidt tot een
geheel nieuw concept over het ontstaan van de
aarde en dus ons. En of het nog niet genoeg is
verandert een oer-Hollands kinderfeest
langzaam in het decor waartegen een postkoloniale rassenstrijd wordt uitgevochten. Ja, er
is veel geloof, hoop en liefde voor nodig om nu
niet in somber navelstaren te vervallen.
Tegen deze achtergrond dus proberen we ook
dit jaar weer met elkaar iets van een kerstsfeer
te bereiken. Sfeer, wat is dat eigenlijk en wat
heb je daarvoor nodig? Er is een duidelijke
band met het oer-Hollandse 'gezellig'. (In veel
andere talen is er niet echt een equivalent voor
dat woord te vinden.) Maar waar gezellig
vooral met het intermenselijke te maken heeft,
lijkt sfeer iets ongrijpbaars, verhevens te
hebben. Dat wat zou kunnen zinderen in de
lucht en een bepaalde kleuring aan het licht
geeft of zelfs een bijzondere geur en klank
heeft. Sfeer als kers op de gezelligheidstaart. De
heidens gezellige mens verlangend naar heilige
sfeer. Het leven even boven het alledaagse
kunnen uittillen, het gewone bijzonder kunnen
maken. Is dat eigenlijk niet een vorm van
praktisch gelovig bezig zijn? En we kunnen dat
allemaal. Een beetje vertrouwen in jezelf en je
vermogen om voor het goede te kiezen. En als
je dat wat lastig vindt kan je terugvallen op ons
collectieve christelijk-morele kompas. Je hebt er
geen Black Friday met ronkende aanbiedingen
voor nodig. Als we het allemaal voor één van
onze naasten eventjes bijzonder kunnen maken,
hebben we een andere wereld in handen. Een
wereld waarin het de hele week gouden
aanbiedingen regent: pak één hartvol liefde en
krijg het tweede cadeau. Ik wens iedereen een
prachtig, sfeervol en vooral liefderijk kerstfeest
toe!
Klaas Sabel

Louise Pondman

Heilig of heidens
Wat is heilig en wat is heidens en waar ligt de grens tussen beide? Het is een vraag die
mij nog wel eens bezig houdt, want hoewel de Bijbel, zoals Kees Knijnenberg elders in dit
blad schrijft, vaak heel resoluut is in het afwijzen van afgodendienst, is dat onderscheid
ook in de Bijbel lang niet altijd duidelijk. ‘Heidens’ is eigenlijk niet meer en niet minder
dan ‘niet joods’. De heidenen, dat zijn de anderen, zij die niet tot dat kleine uitverkoren
volk behoren.
‘Anders’ is nog niet per definitie ‘slecht’. Sterker
nog, meer dan eens komt het heil voor Israël bij
die anderen, bij de heidenen vandaan. Een
voorbeeld daarvan zijn drie van de vijf vrouwen
die Mattheüs noemt in de stamboom van Jezus,
waar hij zijn evangelie mee begint. Wie wil weten
hoe het met die vrouwen zit nodig ik uit om mee
te doen met het adventsmailproject waar u elders
in dit blad over leest. In de adventstijd lezen wij
ook graag het visioen uit Micha 4 over de
volkeren van overal op deze aarde die samen
optrekken naar de berg van de Heer, naar Sion,
waar een feestmaal klaar staat, met vette spijzen
en uitgelezen wijnen. Ook de heidenvolkeren
zullen zeggen: “kom, laten wij optrekken naar de
berg van de Heer” en ze zullen daar welkom zijn.

Welkom op een heilige plaats die aan God toebehoort. Zij hebben een heidens verlangen naar het
heilige. Heilig, dat is apart gesteld zijn, behorend
tot een andere categorie, enig in zijn soort. Op
die manier is God heilig en is alles dat God toebehoort heilig. Dat apart gesteld zijn voor een
bepaald doel maakt ook dat het heilige onbenaderbaar, onaanraakbaar is. Dat wat God toebehoort,
daar mogen wij niet aankomen, of dat mogen wij
alleen met het allergrootste ontzag, de allergrootste
zorg, aandacht en toewijding naderen. In het Oude
Testament lezen we dan ook op verschillende
plaatsen voorschriften voor de priesters die hun
taak in het Heilige der Heilige in de tempel te vervullen hebben. Zij verkeren in de nabijheid van
God, dienen hem uit naam van het hele volk.
Daarom krijgen zij allerlei regels waar ze zich aan

moeten houden. Wij zijn echter geen priesters die
in de tempel ons werk moeten doen. Waar hebben
wij ons dan aan te houden? In de Tien Geboden
(Deuteronomium 5: 6 – 21) staat het heel duidelijk
(NBV):
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“Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte,
uit de slavernij, heeft bevrijd. 7Vereer naast
mij geen andere goden. 8Maak geen goden
beelden, geen enkele afbeelding van iets dat in
de hemel hier boven is of van iets beneden op
de aarde of in het water onder de aarde.
9
Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze
niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen
andere goden naast mij.”
God duldt geen andere goden naast zich. Alleen
voor de Eeuwige mogen wij knielen en Hem
eerbewijzen. Je mag geen godenbeelden maken. Je
mag niet iets creëren dat je op eigen gezag heilig
verklaart en gaat aanbidden. Het gaat hierbij niet
zo zeer om wát je maakt, maar waaróm je het
maakt. Het doel heiligt de middelen zeggen we,
maar het doel kan de middelen ook ontheiligen en
tot afgodendienst maken. Het gaat niet om het
afbeelden van iets, maar om een afbeelding tot iets
heiligs te verklaren, terwijl het dat niet is. Daarmee zijn er veel meer ‘afgoden’ in deze wereld dan
alleen een paar beeldjes van steen, hout of klei,
goud, zilver of edelstenen. Ons ‘heilig moeten’,
ons plichtsbesef, onze gedrevenheid om een
zelfgekozen doel te bereiken en om overal de beste
in te willen zijn, onze zucht naar steeds maar meer,
beter of sneller, ons idee dat alles altijd moet
blijven groeien, onze onverzadigbare honger naar
steeds meer grondstoffen en produkten, ook dat
soort zaken kunnen afgoden worden als we ze niet
in de juiste proporties weten te zien. Moet de
economie groeien omdat er nu eenmaal meer
monden gevuld moeten worden, of is het een doel
op zich geworden? Ook het omgekeerde geldt:
moet alles dat ons dierbaar is om die reden
behouden blijven? Of kan iets dat voor ons ‘heilig’
is voor de volgende generaties misschien niets
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meer te zeggen hebben omdat tijden veranderen en
daarmee ook de behoeften. Dat doet soms pijn en
veroorzaakt een gevoel van rouw en verlies. Toch
zijn er soms andere middelen nodig om het doel te
bereiken om zin en betekenis aan het leven te
geven, of wel het leven te heiligen.
Hoe zit dat nu met kerst? Wat vieren wij dan
eigenlijk? Ja, natuurlijk de geboorte van een
bijzonder kind: Jezus van Nazareth. We stuiten
dan echter meteen op een probleem, want dat ‘van
Nazareth’ verwijst naar zijn vader, Jozef de
timmerman uit Nazareth, maar volgens Mattheüs
was hij niet zijn vader, maar zijn stiefvader. Bij zijn
verwekking gebeurde er iets geheimzinnigs? door
toedoen van de Heilige Geest. Toch was het geen
Bijbelse # me-too kwestie. Maria kreeg de
boodschap dat er een heilige taak op haar lag te
wachten en zij was bereid om die taak op zich te
nemen. Zij stemde er zelf mee in dat haar lichaam
voor een heilig doel werd gebruikt.

Kleine kinderen hebben iets ontwapenends, iets
vertederends. Hun kwetsbaarheid maakt dat de
meeste mensen daar met een ‘heilig’ ontzag mee
omgaan. Ik denk ook dat het daarom is dat ook
buiten de kerk de meeste mensen nog wel weten
dat kerst iets met een pasgeboren kind te maken
heeft. Het verlangen naar kerst is blijkbaar heel
groot. Met kerst zitten de kerken ineens weer vol.
Misschien alleen vanuit nostalgische gevoelens,
maar misschien ook omdat er ergens nog een
verlangen naar het heilige in de mensen zit. De
tuincentra leggen de kerstversiering steeds vroeger
in de schappen; eerst pas na 6 december, toen al
direct na de herfstvakantie en dit jaar zag ik de
eerste kerstballen al eind september in de
schappen liggen toen ik het tuincentrum bezocht
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op zoek naar een nieuwe snoeischaar. Waar komt
dat verlangen naar kerst toch vandaan? Is het de
behoefte aan geborgenheid in onze verwarrende
wereld? Verlangen naar intimiteit en verbondenheid? Verlangen naar vrede? Of is het een heidens
verlangen naar het heilige? Want zonder het
heilige wordt onze wereld zo plat, zo koud, zo
betekenisloos. Natuurlijk weten wij dat als wij een
bloembol in de grond steken dat die dan uitloopt
en dat er in de lente een sneeuwklokje, krokus of
tulp in onze tuin staat te bloeien, maar waarom
doet die bol dat? Ja, de instructie zit in zijn DNA,
maar staat er in dat DNA dan ook dat een
hommel daar in het voorjaar de eerste slokjes
nectar kan vinden? Of dat wij blij worden van dat
eerste beetje kleur in de tuin zo vroeg in het
voorjaar? Na een lange koude grijze winter heeft
zo’n klein bloemetje de belofte in zich dat er weer
betere tijden aankomen, dat het niet altijd grijs en
donker zal blijven. Dat kleine bloemetje geeft ons
hoop. Ook voor mensen die het instituut kerk
allang de rug hebben toegekeerd geld dat zij in
hun leven op zoek blijven naar bronnen van hoop
en van zin en betekenis. Wij blijven verlangen naar
dat wat buiten ons bereik ligt. Wij blijven verlangen naar het mysterie van het leven. Wij blijven
verlangen naar wat wij niet begrijpen, wat wij niet
kunnen verklaren, maar dat toch zin en betekenis
aan ons leven geeft. Wij blijven een heidens
verlangen houden naar het heilige.
Uiteindelijk wijzen alle heidense symbolen rond
ons kerstfeest allemaal naar onze behoefte aan
geborgenheid, aan veiligheid, aan vrede en gerechtigheid, naar alles waar dat Kind in de kribbe voor
staat en uiteindelijk zijn leven voor gegeven heeft.
We zullen zelf niet zo snel toegeven dat we bang
zijn, ook al zijn wij dat allemaal zo nu en dan.
Gelukkig hoeven we niet bang te zijn voor schaduwen, want hun aanwezigheid betekent dat er ergens dichtbij licht is. Zeker in de donkere dagen
rond kerst verlangen wij allemaal naar licht.
Zolang kerst een antwoord is op die behoefte, is er
denk ik niets mis met al die heidense symbolen.
We gebruiken ze, maar we aanbidden ze niet. En
laten wij ons overvloedige maal dan maar zien als
een voorschotje op dat heilige feestmaal eens op
de Sion. Zo eindigt ons heidense verlangen toch
nog bij het heilige. Ergens twinkelt er een ster die
ons met zijn licht de weg zal wijzen naar dat kind
in de kribbe.
Ik wens u allen gezegende kerstdagen en veel heil
en zegen voor 2019.

Joke Bakker

Hang naar

heelheid

‘Als je van twee één maakt zal je het Koninkrijk binnen gaan’ (thomas evangelie)
Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Ik zag het wel zitten om ons jaarthema
‘los’ te laten op het kerstfeest. Ik hoorde het onder andere terug in het: ”Vrees niet, want
zie ik verkondig u grote blijdschap”. Maar in de redactievergadering ontsponnen zich
meerdere gedachten, die uiteindelijk geformuleerd werden in het ‘Heidens verlangen naar
het heilige’. Dat heidens verlangen ligt in mijn ogen niet heel ver van de herders die, na
hun eerste schrik, aangespoord door de belofte van de engelen, vol verlangen op weg gaan
naar de stal waar heiligheid in een menselijke vorm zich ontmoeten laat.
Wat roept het woord ‘heiden’ bij u op? Heeft het een negatieve klank? Of duidt het op een
puur aards uit de klei getrokken (gevormd) mens waar enig begrip of ervaren van hemelse
invloed niet merkbaar is.
Wikipedia meldt: Het Germaanse woord heiden is
afgeleid van ‘heide’ en betekent oorspronkelijk
‘heidebewoner’ oftewel ‘barbaar’. De heidebewoners en andere bewoners van het platteland
hielden lang vast aan hun eigen niet-christelijke
godsdiensten. Hierdoor werd het woord heiden
langzamerhand synoniem voor ‘afgodendienaar’
en ze waren de kerk een doorn in het oog.
De gelovigen onderscheidden zich in eigen ogen
van de niet- of anders gelovigen met daaraan
gekoppeld een waardeoordeel. We zouden dat nu
een vorm van discriminatie noemen, denk ik.
Heidenen waren van oorsprong echte natuur
mensen. Die natuur boezemde ontzag in: het
komen en gaan van de zon, de donkere nachten
met een maan die van vorm veranderde tussen de
ontelbare sterren, de jaargetijden met hun zichtbare veranderingen, de vruchtbare regen, de storm
en het onweer met het imposante schouwspel van
bliksem en het geluid van de rollende donder. Het
ging hun menselijke begrip te boven. Dat ontzag
kreeg vorm in het geloof in verschillende goden.
Het heilige had dus wel degelijk een wezenlijke
plaats bij deze heidenen. Die vele goden moest je
te vriend houden, dus werden zij vereerd met
rituelen en offers.
Bonifatius, las ik, zocht aansluiting bij de denkwereld van de heidense Germanen door de lokale,
traditionele feestdagen een christelijk equivalent te
geven. Het midwinterfeest, moment waarop de
zon weer steeds langer de aarde verlichtte en
verwarmde, werd gekoppeld aan de geboorte van
Jezus, het Licht der wereld. Dat de geboorte niet
letterlijk op dat moment plaats had gevonden was
van ondergeschikt belang. Belangrijker was het

gewortelde geloof in, en ontzag voor het leven
gevend licht te erkennen en naar een diepere
dimensie te begeleiden. Een dimensie die toen,
maar ook nu nog, moeilijk te bevatten is. Want je
kunt je er geen voorstelling van maken. Zodra je
dat doet heb je een (denk)‘beeld’ gemaakt, dat
weliswaar het heilige symboliseert maar het niet
wezenlijk is. Dat geldt ook voor de beelden van de
Germaanse heidenen.

Volgens de overleveringen hakte Bonifatius de
heilige Donar-eik om (Deze stond in Geismar nabij
Fritzlar op de grens van het gedeeltelijk christelijke
Hessen en het grotendeels niet-christelijke Nedersaksen, niet ver van de Frankische vesting Büraburg).
Toen er geen wraak volgde van de vereerde goden,
namen veel Germanen het christelijk geloof aan.
Dat zal vreemd zijn geweest en ongemakkelijk.
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Want er kon hen geen gesneden beeld van die God
(de Ene) gegeven worden. Eerbied betuigen en
offeren echter bleven de vertrouwde rituelen.
Eeuwen later sneuvelen er opnieuw beelden in de
Beeldenstorm tijdens de reformatie.
Heiden
Ik zou met dat woord graag de stoffelijke kant van
de mens aanduiden. Ons lichaam dat vorm geeft
en in- en met vormen leeft. Daarmee onderscheidt
ieder individu zich van de ander. Taal is ons
gegeven om onze gedachten met elkaar te kunnen
delen.
Maar dit is slechts één kant van de medaille. Wij
zijn ook heilig. Ik zou daarmee de kant van de
mens willen benoemen waarin de ziel zich
verbonden weet met de Bron, de Oorsprong,
Schepper van het Al. Daarin ligt de ervaring van
heel zijn (= heilig) besloten.
Heiden en heilig zijn in mijn ogen twee zijden van
eenzelfde medaille met een uiterst dunne rand
verbonden.
Onze oude gulden laat dat zo
treffend zien met de woorden:
‘God zij met ons’. God is niet
alleen met de heilige of de heiden
maar met beiden. Dat vinden we moeilijk te
bevatten. Juist ons onderscheidingsvermogen en
het daaraan gekoppelde waardeoordeel brengt
scheiding aan en zet ons op het verkeerde been:
het of-of.
Ieder mens draagt deze medaille in zich mee. Niet
alleen dat, hij IS het, juist omdat hij mens is. God
verbindt deze twee zijden onvoorwaardelijk, eeuwig
en onlosmakelijk: maakt van de twee één. (heel)
Ons verlangen naar heiligheid of heelheid doet ons
naarstig zoeken en streven. Waar zoekt de mens?
Hij zoekt het in de wereld buiten zich: in een gezond lichaam, een goede baan, een liefhebbende
echtgenoot, lieve kinderen, een fijn huis, mooie
spullen enz. Als het daar ergens misgaat (en het
leven is een stroom veranderingen) dan maakt hem
dat ongelukkig en drijft hem aan tot hernieuwd
zoeken.
Ook wie alles heeft ervaart toch momenten van
leegte. De leegte achter de (uiterlijke)dingen.
Drijft dit veel mensen met Kerst naar de kerk?
De geboorte van Jezus staat in de top 5 van Bijbelse verhalen op nummer 1, boven die van Mozes
in het biezen mandje, David en Goliath, Noach en
de barmhartige Samaritaan.
Is het een diep verlangen naar vrede, onvoorwaardelijke liefde en geborgenheid? Even dromen van
een andere wereld: hemel op aarde? Waarom lijkt
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die wereld niet binnen handbereik te zijn? Ligt dat
aan de ander en moet die veranderen? Of ben ik
zelf niet goed genoeg. Moet ik meer mijn best
doen om een goed mens te worden en aan mijzelf
’sleutelen’ om heiliger te worden, met het besef dat
me dat nooit zal lukken, want ik bent nu eenmaal
een onvolmaakt mens. Het kind in de kribbe kijkt
je liefdevol aan. Die ogen zeggen: stop! Aanvaard
jezelf (en de ander) zoals jij onvoorwaardelijk
aanvaard wordt. Voor een moment ervaar je heelheid, oordeel loos, en dat is een heilig moment.
Aanvaarden en omarmen maakt ons niet heel (we
zijn al heel) maar doet het ons ervaren.

Het is als het
de twee

Yin Yang teken,
zijn één.

Heidens verlangen
naar het heilige
Dat is het thema dat we als redactie voor het
Kerstnummer van Op Weg hebben bedacht.
Ik begin met het schrijven van mijn stukje op het
moment waarop in Engeland een verhit debat
plaatsvindt tussen Brexiters en Remainers. Dus
uittreders en zittenblijvers bij de EU. In eigen land
tussen pro- en anti zwarte pieten. De Roomskatholieke kerk als een misdadige organisatie
wordt aangeklaagd en de paus voor de rechter
wordt gedaagd.
Zo kan ik nog wel meer dingen noemen waaruit
blijkt dat we als mensheid kennelijk weinig vertrouwen in elkaar hebben. Kortom we leven in een
roerige wereld waar we wel een moment van rust
en bezinning kunnen gebruiken.
Sommige mensen zoeken daarvoor als plek het
klooster op, anderen vertrekken voor een korte
periode naar de Wereld vol Wonderen (de
Efteling). Er is dus een sterke drang van mensen
om onze heidense wereld te kunnen ontvluchten
naar plaatsen van een hogere, zeg maar, heilige dimensie. Vooral in de komende maand december
zien we toch uit naar de feestdagen, eerst 5 december de St. Nicolaasviering, pakjesavond met
surprises en gedichten. En voor actief belijdende
Christenen de Adventsperiode met aansluitend de
viering van de geboorte van Jezus op 1e Kerstdag.
Want het lot van de mensheid ligt in de handen
van het onschuldige kind dat nog geboren moet
worden.
Ik wens ons betekenisvolle en vredige Kerstdagen
toe.
Hans de Jonge

Jeanne Kleijn-Seijffer

Een kind
dat je leven op zijn kop zet
Dit voorjaar zat ik niet goed in mijn vel. Bewegen was geen genoegen meer en ik kwam
kilo's aan. “Logisch, ouderdom”, dacht ik, die nooit wat mankeerde. De huisarts schreef
pillen voor, de cardioloog vond geen afwijking. Toch bleek bij nader onderzoek dat er wel
degelijk iets aan de hand was: acuut hartfalen. “Blijft u maar”, zei de internist tijdens mijn
zoveelste bezoek en hij regelde - het was inmiddels vakantietijd en op hartbewaking waren
kamers ‘op slot’ - een bed voor mij. Daar lag ik dan, in een mij totaal onbekende wereld,
afhankelijk opeens en gehouden aan de wetten van het ziekenhuis. Weg vakantie, nou ja,
welbeschouwd was dit een vakantie op zijn kop, ik voelde me in zekere zin vrij, vrij en gek
genoeg zorgeloos. Zoveel aardige mensen om mij heen, die me op mijn gemak stelden.
Het was de eerste keer dat ik in een ziekenhuis
belandde en de gedachte alleen al joeg me vroeger
schrik aan. Maar de angst bleef uit, alsof dokters
en verpleegkundigen die van mij hadden overgenomen. Kranten las ik niet, ik gaf me over aan
gemijmer, ik droomde. Tijd bestond niet meer, ik
bleef hangen in de ruimte. ‘Geef mij je angst’...
Het doperse thema van dit jaar kwam voorbij; ik
dacht na over God en Zijn zoon naar wie wij
heten. Uw wil geschiede… zou ik nog een Kerstmis mogen beleven? Hoe kon ik zo laconiek
blijven als de cardiologen me vertelden dat ik er
niet best aan toe was? Het kwam vast door al die
lieve mensen rond mijn bed, die mij verzorgden of
bezochten, door de mooie kaarten en bemoedigende telefoontjes. Ook de mede patienten gaven
mij moed, wat een kanjers soms. Ik leerde veel bij,
verloor mijn scepsis. Na bijna vijf weken buitenshuis met mezelf werd ik ontslagen; vermijd stress,
was de raad die ik meekreeg. Deel je zorgen... een
prima recept!
Inmiddels ben ik weer hersteld; het leven gaat zijn
gewone gang. Advent nadert en daarmee een
bijzondere, zij het drukke tijd: wat doen we met
Kerst? Alles behalve wat mij betreft piekeren over
de setting. Ik ben dankbaar dat ik zo denken kan;
na mijn herstel leef ik echt meer vanuit de goede
hoop. En dat is precies de positie waar de Eeuwige
mij hebben wil. Zonder hoop geen toekomst - en
wij mogen het Kind, die kleine Jezus, die toch niet
onthouden? ‘Kom nu met zang en zoete snaren’...
we gaan voor een zonnig perspectief. We bouwen
een feestje met soms wel erg veel toeters en bellen.
Zijn we op de juiste versiertoer? Hebben we de
boodschappen al binnen voor het kerstmenu? Er
waren tijden dat ik aan de diepere betekenis van

de bijzondere geboorte nauwelijks toekwam! Nu
ben ik onthaast, in blijde verwachting van Advent.
Vanochtend haalde ik de kerstmok uit de kast die
voor mij elk jaar opnieuw de opmaat vormt voor
het einde-jaar gebeuren. Henk bracht hem ooit
mee uit Engeland: ‘Home for the holidays’ staat in
fraai rood boven een kerstkrans. Mooie herinnering, die hou je vast. Straks hangen de spulletjes
van lang geleden weer in onze boom, engeltje,
bengeltje... wat wil je meer? Maak ruimte voor de
droom, houd ik mijzelf voor. In gedachten zie ik
Jesaja voorbij komen, de profeet die het zo mooi
zeggen kon, en eeuwen voor Jezus’ geboorte al
God’s plan met de wereld voorspelde. Deze om
zijn poetische taal geprezen man, die in Jeruzalem
woonde en getrouwd was (zijn echtgenote werd
‘de profetes’) genoemd, leefde in roerige tijden, de
Syrisch-Efraimitische oorlog was aan de gang en
Jesaja probeerde met vurige taal de wereld om
hem heen uit te leggen dat luisteren naar het
woord van de Heer de enige weg naar vrede was.
Wij kennen vooral zijn voorspelling van de komst
van Jezus. Hij ziet een helder licht: “Een kind is
ons geboren, een zoon ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders” (Jes. 9). Jesaja benadrukt vooral het goede perspectief van mensen die
zich oprecht tot God bekeren. Het zou zo mooi
kunnen zijn!
Verantwoordelijkheid
De Bijbel, louter geschiedenis? Ds Ritske van
Leeuwen spreekt over een rauw boek waarvan de
verhalen mensen van deze tijd nog steeds raken.
Volgens een recent onderzoek staat het kerstverhaal op nr. één. Dat spreekt ons aan, een geboorte
op zichzelf is al een wonder, bijna alle mensen wil7

len kinderen en ze hebben er veel voor over.
Schattig, die babies. Maar kinderen worden groot
en ze zetten je leven op zijn kop. Ze zijn niet altijd
lief en aardig. Ze vragen aandacht, en die ben je
dan ook verschuldigd. Dat vraagt offers en verantwoordelijkheid; bewaar ons voor kinderen van de
rekening, en ouders in zak en as. Denk in dit verband nou ook eens even aan onze God. die we
‘vader’ noemen. Hij offerde ons zijn zoon maar we
hadden en hebben het nog altijd niet door.
‘Gezegende Kerst’, ‘vrolijk Kerstfeest’ zeggen we
op de 25ste december; het huis, de straat, de stad
zijn versierd en verlicht, maar de vrede blijft
afwezig. We hebben het veel te druk. Zou - ik
citeer Loesje - God nog wel in ons geloven?
Globaal gezien zijn we, wat we anderen wel eens
verwijten, wegkijkers. We zeggen dat we willen
praten maar we luisteren heel vaak niet. Delen is
het modewoord; maar verwacht er niet teveel van.
Hoe verwerk je dan de boodschap die de Eeuwige
ons bracht? Las laatst weer in ‘De ondergang van
de Meliers’, een bewerking van het verhaal van
Thucydides uit plm. 416 jaar vóór Christus. Het
gaat over de inwoners van het eiland Melos nabij
Athene. Die machtige stad wil hen inlijven en bij
de strijd betrekken en daar passen de Meliers voor.
Het boekje, geschreven in 1937, dus in de
schaduw van de Tweede Wereldoorlog, is een
uitvoerig gesprek op het scherpst van de snede.
Discussie
Bewonderenswaardige discussie. Een gevecht met
woorden waarin Athene tenslotte zegeviert.
“Wat in onze macht ligt moeten we bereiken en
daarbij uitgaan van wat wij werkelijk denken te
weten – u zo goed als wij. Recht geldt onder de
mensen slechts voor gelijke partijen, als noodoplossing. Doch naar hun macht handelen de
sterken, en de zwakken laten het zich welgevallen.”
Het vonnis betekende de ondergang van een
dapper volk. En de wijze Aristoteles beaamt dit
ergens als de gewoonste zaak van de wereld! Een
somber verhaal! Zal de sterkste dan toch het pleit
winnen? God meent van niet. Hij bracht immers
de Mensenzoon in beeld: “Kijk, zo heb ik jullie
geacht, liefdevol maar scherp; vredelievend en
omziend naar elkaar. Let op mijn Kind; want alleen
in een harmonieuze omgeving kan het gedijen.”
In het ziekenhuis had ik tijd om na te denken.
Hoe zat het met mijn ouderschap?
Heb ik steken laten vallen? Zal best, maar ik heb
mijn taak naar beste kunnen vervuld. Dat doe ik
ook in de navolging van de Lieve Heer. Elke dag
even checken of ik me gedraag, of ik op mijn
8

manier iets kan betekenen voor een ander. Deze
zomer waren de verpleegkundigen om mij heen
‘voorbeeldig’ want ze deelden mijn zorgen zodat ik
hoop kreeg en vertrouwen. Is er een beter medicijn?

Collecten in december/januari
2 december, ten bate van
Werkverband Geweldloos Samenleven.
Bankrekening: NL19ABNA0243493886 t.n.v. A.D.S. inzake Gemeenteopbouw

9 december, ten bate van Amnesty Internationaal.
Bankrekening: NL45 TRIO 0198100000 t.n.v. Amnesty International

16/23 december, projecten van de Stichting
Doopsgezind Wereldwerk.
Bankrekening: NL27TRIO0786880333 t.n.v. St. Doopsgezind Wereldwerk

25 december, 1e Kerstdag, projecten van de
Stichting Doopsgezind Wereldwerk.
Bankrekening: NL27TRIO0786880333 t.n.v. St. Doopsgezind Wereldwerk

30 december Geen Dienst
6/13 januari 2019, ten bate van het Nederlands
Bijbelgenootschap.
Bankrekening: NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Nederlands Bijbelgenootschap

Bloemen en Collecten
Datum Naam

21-10
28-10
04-11
11-11
18-11

Eigen gem. Extra coll. AED

Zr. J. Hoogeboom 44,30
Br. W. van Slooten 55,05
Br. F. Schuurmans 95,05
Br. P. Bras
48,95
Zr. A. Knijnenberg 42,55
en Annette Knijnenberg

46,70
46,45
70,85
51,60
51,35

5,00

Kees Knijnenberg

Heidens verlangen
naar het heilige

Dat is wel even schrikken van die
tekst in D e u t e ro n o m i u m
12:29-32…
29 Wanneer de Here, uw God, de volken waar u naartoe gaat om die uit
hun bezit te verdrijven, van voor uw
ogen uitroeit, en u hen verdreven hebt
en in hun land bent gaan wonen,
30 wees dan op uw hoede dat u niet,
nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt en
dat u niet vraagt naar hun goden, door
te zeggen: Zoals deze volken hun
goden hebben gediend, zo zal ik het
ook doen.
31 U mag ten aanzien van de Here, uw
God, niet doen zoals zij! Want alles
wat voor de Here een gruwel is, wat
Hij haat, hebben zij voor hun goden
gedaan. Zij hebben voor hun goden
immers zelfs hun zonen en dochters
met vuur verbrand.
32 Dit alles wat ik u gebied, moet u
nauwlettend in acht nemen. U mag er
niets aan toevoegen en er ook niets aan
afdoen.

Ik probeer mij te verplaatsen in de tijd van kerstening van de bewoners van het eiland
Wieringen in de 8e eeuw. De Friese Koning Radbod is verslagen; het bekeringswerk van
Willibrord van west Nederland is vrijwel afgerond. In Stroe is in 2016 op het kerkhof
(met veel grafmonumenten van doperse zusters en broeders) een kapelletje gebouwd op
de plaats waar in de 8e eeuw de eerste christelijke kerk van het eiland heeft gestaan, die
door Willibrord is gezegend. Op diezelfde plek zou, volgens overlevering, in de voorchristelijke tijd een heidense tempel zijn geweest. Sinds mensenheugenis een mystieke
plek, omdat hier twee leylijnen (ontdekt door experts op het gebied van spiritualiteit en
energetische krachten) elkaar kruisen. Activiteiten op deze kruising van leylijnen bieden
een speciale geaardheid en energie. De Wieringers hebben deze ontdekking beloond door
het nieuwe kapelletje ‘De Heidense Kapel’ te noemen.
Mijn vrouw Annie en ik zijn onlangs op Wieringen
om flyers en posters af te leveren voor de Project
Geestdrift muziek-theater voorstelling op 30
november in de vermaning van Hippolytushoef.
Een van die ‘warme’, mooie plekjes, waar al
generaties-lang de Wieringer dopersen samen
komen. Is er anno 2018 nog toekomst voor onze
vermaningen, is de actuele vraag. Is het wel zo
belangrijk deze plekjes ‘dopers, eigentijds levend’
te houden, c.q. specifiek waarde te hechten aan
ons dopers-christelijk erfgoed in de vorm van
‘gestapelde stenen’, als zo weinigen zich er nog
door aangetrokken voelen. Ben ik dan die uitzon-

dering, die vindt dat het doperse ‘verhaal’, noem
het ‘software’, niet zonder bijbehorende cultuurhistorische beschutting, ‘hardware’, kan. Zo ben
ik er als Zaankanter en oud-voorzitter van
Vereniging de Zaansche Molen trots op, dat zoveel
mensen nu kunnen meebeleven van wat de invloed
(van vooral Zaans doperse) inventiviteit, werklust
en ondernemersgeest is geweest op het Nederland
van nu. Juist nu we worden overrompeld door
grote technologische, economische en maatschappelijke veranderingen en ook onze vertrouwde
christelijke structuren vervallen, is bewaking van
erfgoed noodzaak.
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De tekst in Deuteronomium is een instructie van
God. Tòch? Slaat die duidelijke instructie dan
alleen op gruwelijke heidense praktijken of heeft
het ook betrekking op heidense praktijken, die
wijzelf nu belangrijk, c.q. prettig vinden? Feit is,
dat als voorbeeld veel van de symbolen van Kerstmis en het tijdstip van viering ervan en ook die
van andere christelijke feestdagen voortkomen uit
heidense gebruiken. Heiligen we daarmee niet, wat
feitelijk heidens is? Maar God gebiedt ons in
Deuteronomium, dat wijzelf alle heidense
praktijken afwijzen. Wie begint?
En intussen stel ik mij voor hoe die Willibrordus te
werk is gegaan. Want hoe verkoop je het christendom aan heidenen op een effectieve manier? Zijn
‘marketing-truc’ zou kunnen zijn geweest door
vooral uit te gaan van hetgeen de heidenen niet
kunnen en willen missen. Stel je eens voor dat ‘ons’
wordt geboden, de kerstboom te verdoemen*), en
ook bijvoorbeeld die gezellige kerstmaaltijd, plus
cadeautjes, met kinderen, kleinkinderen en
vrienden. ‘Uit den boze’, dit alles. Erfenis van het
heidendom! De geboortedatum van Christus klopt
ook al niet. Daar wordt doelmatigheidshalve de
‘winterzonnewende’-datum voor aangehouden. En
ja hoor, al sinds de vierde eeuw na Christus wordt
op 25 december het feest van Sol Invictus, de
Onoverwinnelijke Zon, gevierd. Is het daarom niet
‘handig’ om de geboorte van Christus te verbinden
met de zon?
Terug naar Wieringen. Als ik dit schrijf is het bijna
Halloween (31 oktober). Vooral gevierd in het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada
en Suriname maar ook op Wieringen. Op de
avond vóór Allerheiligen, maar ook op de
oudejaarsavond volgens de keltische kalender. De
dag waarop de Kelten geloofden dat de geesten
van gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te
nemen voor het volgend jaar…

‘heidens’ feest op Wieringen hebben gevonden als
zij nu nog leefden? Niks voor protestanten en
zeker ook niet voor de dopersen. Tòch?
Als ‘kind van de Verlichting’ vertrouw ik op mijn
eigen verstand. Ik wil en hoef niet klakkeloos de
tekst van Deuteronomium over te nemen als
richtsnoer voor mijn leven als christen. Ik gun en
respecteer een ieders eigen ‘speel’ruimte. In de 21e
eeuw na Christus. ‘Liever geïnspireerde chaos dan
geestloze orde’ geeft Heilooër leermeester Theo
Tomson mij mee. Dus liever het uitgebreide
(kerst)’menu’, al hunkerend naar het heilige.
*) Mijn vader zit in de vijftiger jaren tijdens de kerstviering (met
nog ècht brandende kaarsjes) in de houten Krommeniese vermaning
uit 1703, vlakbij de kerstboom - angstig, op het ergste voorbereid met twee emmers water voor zich.

Steunpunt Verlies en Rouw
In september is het ‘Steunpunt Verlies en Rouw’
van Oecumenisch Aandachtscentrum de Zwaan
van start gegaan. Het doel van het Steunpunt is lotgenotencontact voor mensen die een dierbare hebben verloren. Elke derde dinsdag van de maand
zijn we open van 14.00 uur tot 16.30 uur. Het eerste uur is een open inloop. Vanaf 15.00 uur is er
een thema. Ook is er een boekentafel. Tot nu toe
zijn er twee bijeenkomsten geweest met 15 à 20 bezoekers. Vanaf het begin is er een warme sfeer ontstaan. En dat is waar we ook naar streven, warmte,
een plek waar je je verhaal kwijt kunt, waar je je
verdriet kunt delen en weer moed kunt vatten.
Feestdagen
De decembermaand met de feestdagen nadert en
dat is voor mensen in rouw een moeilijke tijd.
Daarom zullen we daar in de volgende bijeenkomsten aandacht aan besteden. Op 20 november om
15.00 uur zal Eva Snieder een lezing geven: ‘Feestdagen en rouw'. Uiteraard interactief. Op 18
december zullen de feestdagen ook weer het
onderwerp zijn. We gaan hier samen verder over
praten en gaan ‘iets creatiefs' doen. Dat gaat ook
in overleg met de bezoekers.
Voel je welkom op deze middagen vanaf 14.00
uur. Adres: Oudegracht 185 Alkmaar
Voor meer info: Marja Ligterink 06 300 88 610
Eva Snieder 06 114 45 637

Kerstavond
De voormalige
vermaning van Stroe

Wat zouden onze doperse zusters en broeders van
Stroe, waaronder de broeder Jan Lont (stichter
van zijn Museum Jan Lont), van dit geïmporteerde
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Gedragen door lichtende kaarsen
In hoog bezwangerde lucht
Worden woorden nieuw geboren
Welluidend gelijk engelenmuziek
Michiel

Adventsmail 2018
De voormoeders van Christus
Het evangelie naar Mattheüs begint volgens de
Nieuwe Bijbelvertaling met: “Overzicht van de
afstamming van Jezus Christus, zoon van David,
zoon van Abraham”. De Naardense Bijbel zegt het
iets anders. Daar staat: “Boek van de genesis, geboorte van Jezus Christus, zoon van David,
zoon van Abraham”, waarmee er een verband
gelegd wordt met het boek Genesis, het ontstaan
van de Schepping. Jezus wordt daarmee voorgesteld als de nieuwe Adam, een nieuwe Schepping
in de lijn van Gods geschiedenis met zijn volk. De
namenlijst die volgt is een stamboom in de mannelijke lijn, maar de mannelijke potentie is niet
doorslaggevend. De lijn loopt langs onvruchtbare
en bedreigde vrouwen, die, door toedoen van
God, een cruciale rol spelen. Denk bijvoorbeeld
aan Sara, de vrouw van Abraham, of Rebekka, de
vrouw van Izaäk, die beiden onvruchtbaar waren
tot God hun schoot ontsloot. Volgens Mattheüs
zitten er tussen Abraham en Jezus drie keer
veertien generaties: “Van Abraham tot David…,
van David tot de Babylonische ballingschap… en
van de Babylonische ballingschap tot Christus...”
(Matt. 1: 17). Het ging misschien niet zo zeer om
een historisch juiste stamboom, als wel om Jezus
als zoon van David en Abraham voor te stellen,
als een kind van de traditie.
Mattheüs noemt naast alle mannen vijf vrouwen
in de stamboom; Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw
van Uria (Batseba) en uiteindelijk Maria. De
vrouwen in deze ketting van namen komen van
buiten de Joodse traditie of er is iets bijzonders
met ze aan de hand. Zij herstellen steeds een
dreigende kink in de kabel. Via hen loopt de lijn
door die uiteindelijk bij Jozef uitkomt, "de man
van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die
Christus genoemd wordt.” (Matt.1: 16) Een
spannend gegeven, want Jezus stamt dus via Jozef
van koning David af, terwijl hij niet bij de verwekking betrokken zou zijn. Hij speelt slechts de rol
van stiefvader. Een rol waar hij in eerste instantie
zelfs voor weg wilde lopen. Maria, zijn verloofde,
bleek immers al voor zij samen kwamen zwanger
te zijn door de Heilige Geest (door, niet van).
De in de stamboom genoemde vrouwen zijn
tegelijk kwetsbaar én krachtig en ze durven buiten
de gangbare paden te treden. Maria staat elk jaar
met kerst in het volle licht, maar Tamar, Rachab,
Ruth en Batseba komen wat minder vaak aan bod,
terwijl dat heel spannende verhalen zijn om te
lezen. Bent u nieuwsgierig naar de verhalen van
deze vrouwen? In de adventstijd wil ik er een

mailproject aan wijden, waarin elke week één van
hen in het zonnetje staat.
U kunt weer meedoen met de projectmail door
zich bij mij aan te melden (ook als u al eerder
meedeed) via louise.pondman.de.wilde@gmail.com.
U krijgt dan weer elke week een mail met een
korte inleiding, de Bijbeltekst van de week en de
mogelijkheid om per mail op de tekst te reageren.
Ik verzamel alle reacties en stuur die met de volgende mail mee, zodat iedere deelnemer die kan
lezen. Samen met deze vier bijzondere vrouwen
gaan wij dan op weg naar Kerst. De teksten zijn
misschien wat langer dan u gewend bent, maar
deze verhalen hebben nu eenmaal wat meer woorden nodig om tot hun recht te komen. Bovendien
zijn ze boeiend genoeg om ze in hun geheel te
lezen.
Louise Pondman

Films in de Mennozaal
Dinsdag 22 januari 2019

Clouds of Sils Maria
14.00 u, inleiding Ds. Yvonne Bos

Juliette Binoche

Korte inhoud ‘Clouds of Sils Maria’
Lang geleden heeft Maria Enders uiterst succesvol een
rol gespeeld in een toneelstuk. Daarin bracht ze als
jongere vrouw haar werkgeefster het hoofd op hol.
De rol betekende haar doorbraak als actrice.
Nu 20 jaar later wordt ze voor hetzelfde toneelstuk
gevraagd, maar nu in de rol van de werkgeefster.
Samen met haar assistente en vriendin Valentine trekt
Maria zich terug in het Zwitserse dorp Sils Maria om
zich op de rol voor te bereiden.
Tijdens dit verblijf gaan werkelijkheid en fictie door
elkaar lopen. In het werkelijke leven zien we de patronen van het toneelstuk terug.

Dinsdag 19 februari 2019

Jane
14.00 u, inleiding Ds. Pieter Korbee
Dinsdag 19 maart 2019

Le grand Voyage
14.00 u, inleiding Ds. Louise Pondman
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Berichten uit de kerkenraad

Activiteiten in december/januari

In de vergaderingen van de kerkenraad neemt het
agendapunt ingekomen mails en post een grote plaats
in. Een aantal is ter kennisgeving, maar er zijn ook
stukken waar wat langer bij stilgestaan wordt en
indien nodig actie op wordt ondernomen. Af en toe
krijgt u emails in uw mailbox, die de kerkenraad
belangrijk vindt om aan u door te geven. Een aantal
stukken liggen ter lezing op het rek in de Mennozaal.
Br. Kees Knijnenberg heeft een prachtig fotoboek
gemaakt over trouwen in onze Vermaning. Met dit
fotoboek hopen we aanstaande echtparen over te
halen onze Vermaning als trouwlocatie te gebruiken.
Bent u nieuwsgierig naar dit boek dan ligt er een
exemplaar in de kerkenraadskamer. Uiteraard zullen
bij bijzondere gelegenheden de fotoboeken (het zijn er
vijf) ter inzage worden neergelegd. Het fotoboek staat
ook op onze website (bij verhuur/trouwlocatie)
De laatste voorbereiding voor onze ledenvergadering
op 11 november is besproken. Er is besloten om in de
vergadering een toestemmingsformulier uit te reiken
waarmee leden/vrienden toestemmen voor opname in
de digitale ledenadministratie van de gemeente en van
de ADS (voor verzending Doopsgezind NL en
collectebrieven etc.) Ook wordt toestemming
gevraagd voor melding bij de SILA (Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie) waar de ADS al jaren gebruik van maakt. Als u bij de ledenvergadering
aanwezig was, heeft u het formulier ontvangen en
ingeleverd. De afwezigen krijgen het formulier
toegestuurd of aangereikt. (wijkcontactpersonen)
Onze voorganger, ds. Louise Pondman, is van 7 tot 9
januari 2019 niet beschikbaar voor onze gemeente.
Dan heeft zij een verplichte nascholing.
De Kring Heiloo organiseert op 12 december de
Adventsviering. (In deze Op Weg meer erover.)
In 2019 vindt er weer een Kerkennacht (21-23 juni)
plaats met als thema: ‘Is dit óók kerk’? De bedoeling
is te laten zien dat in een kerk verrassende dingen te
beleven zijn. De ARK werkt eraan en wij kijken of er
in DoReLU verband iets georganiseerd kan worden.
In de kerkenraad is ook gesproken over de brandbrief
die de NHDS heeft gemaild naar alle gemeenten in
Noord Holland. Als er geen opvolging komt voor het
bestuur dan stopt de NHDS en is in maart de opheffingsvergadering. In de ledenvergadering heeft u
ook het één en ander kunnen vernemen. Ds. Louise
Pondman en zr. Anneke Struijf hebben het initiatief
genomen om zusters en broeders in de Ring NoodHolland Noord uit te nodigen voor een bijeenkomst
op 27 november in Alkmaar. Hopelijk geeft men
gehoor aan deze uitnodiging! Belangrijk is om met
elkaar positie te bepalen ten opzichte van de NHDS
en tegelijk te overleggen hoe wij verder (willen) gaan
in onze regio.
Anneke Struijf, notulist kerkenraad

26-11
03-12
05-12
09-12
10-12
12-12
12-12
14-12
17-12
19-12

14.15
14.15
09.30
11.30
14.15
14.00
20.00
09.30
14.15
19.00

Koorrepetitie
Mennozaal
Koorrepetitie
Mennozaal
Kerkenraad
Kerkenr.k.
Jubileumcie. Koor
Kerkenr.k.
Koorrepetitie
Mennozaal
Adventsviering
Mennozaal
Mennonights
Kerstversiering in kerkzaal aanbrengen
Koorrepetitie
Mennozaal
Volkskerstzang
Grote Kerk

2019
07-01
08-01
09-01
10-01
14-01
14-01
15-01
16-01
16-01
20-01
22-01
22-01

14.15
14.00
10.00
09.30
09.30
14.15
10.00
14.00
20.00
16.30
14.00
10.00

Koorrepetitie
Kring Bergen-Schoorl
Waarder leeskring
Kerkenraad
Onderhoudscie.
Koorrepetitie
Kring Heiloo
Ontmoetingskring
Mennonights
Pretkadetten
Film
Liturgiecommissie
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Mennozaal

Mennozaal
Mennozaal
Mennozaal
Kerkenr.k.
Mennozaal
Mennozaal
Mennozaal

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: 14 januari 2019.

Korte berichten
Hierbij wil ik de gemeente bedanken voor de
mooie bloemen die ik mocht ontvangen op 11 november. Fijn dat twee broeders de violen en bollen
in de tuin geplant hebben. Bedankt!
Piet Bras
Hartelijk dank voor alle hartverwarmende reacties
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
Jan Willems moeder. Jullie woorden, kaarten en
mailtjes waren ons tot steun en troost.
Louise en Jan Willem Pondman
Ik heb de bloemen, die ik (voor mijn steun aan
Kees) tijdens de dienst van 18 november heb gekregen daarna naar onze oudste dochter Annette
gebracht. Zij verdient ze, want zij verzet zoveel
belangrijk en kundig werk voor Project Geestdrift.
Ook namens Annette hartelijk dank!
Annie Knijnenberg

Agnes van Menen-van Lienen

Kleinood

Een ‘warme’ Kerst begon altijd in de kerk

Paradijselijk. Egaal blauwe hemel. Geen wolkje, geen wind. Goudgeel zonlicht en
kleurrijke herfsttinten. Daar wandelend met de hond plotseling een oorverdovend
gierend geluid. Twee F16 straaljagers vliegen laag over. “Dat is een tijd geleden”, hoor ik
mijzelf zeggen. De volgende dag vertelt een hondenbezitter, die bij de KLM werkt een
verhaal over een agressieve man in een vliegtuig, zodat er twee F16’s nodig waren om het
vliegtuig te begeleiden. Verward, agressief en onverschillig gedrag van inzittenden is
toegenomen, vertelt de man. Gelukkig hoor en weet je niet alles wat op het nippertje
verijdeld wordt, denk ik dan.
De krant meldde de toegenomen dreiging van
vulkanische uitbarstingen door met elkaar
verbonden stelsels in Turkije en Italië. Je kunt er op
wachten. Dan weliswaar buiten ons gezichtsveld en
gevaar voor eigen leven, maar de krant meldt dat
wij er hier, in dat geval, een staart van zullen mee
krijgen in de vorm van tsunami’s en overstromingen. Maak je borst maar nat; dat zullen we niet
allemaal overleven door die zondvloed die er dan
zal komen. Die rampscenario’s beangstigen. Alleen
voor kennisgeving aannemen valt niet mee. Ik
wandel met de hond en kijk naar de grond.
Vulcanus Doetinchem, ik stap op een kolkput; dat
doet me denken aan de overstroming in onze gang
onlangs vanuit het toilet. Boomwortels die verstrikt
zaten in een rioolbuis in de tuin. Alles is eindig en
alles heeft permanent onderhoud nodig.
Afleiding zoeken in wandelen en al wandelend de
stralen van de zon opvangen, daar komt een mens
echt van bij. Je vergeet je ‘troubles’. Vorige maand
waren mijn man Rob en ik een weekendje weg.
Ditmaal naar het Nationaal Park Drents-Friese
Wold. We hadden wat ingeboet aan conditie. In
Friesland logeerden we in Oldeberkoop: de oude
dorpskom staat als beschermd dorpsgezicht op de
lijst van Rijksmonumenten. Wij waren veel op pad
in de omgeving en vooral veel buiten. Het was
schitterend weer. In combinatie met rust en stilte
een verademing en energie gevend.
Ongerept en God dichtbij. Niks geen vliegtuigen
in de lucht, niks geen fileleed en vroegtijdige
vuurwerk bombardementen in het park! Fiets en
wandelroutes te over hier. Dit bestaat Godzijdank
nog in vol en politiek onrustig Nederland! We
brachten een dag door in Veenhuizen en omgeving.
‘Het pauperparadijs’, een kolonie voor maatschappelijke weldadigheid, in de 19e eeuw opgericht door
een generaal met als doel mensen op te voeden, te
onderwijzen en te begeleiden naar werk. Het begon
met wezen uit weeshuizen, die opvoeding en onder-

wijs kregen en een vak leerden. Daarna dak- en
thuislozen uit grote steden, die werden gehuisvest
met hetzelfde doel. Totdat het in de loop der tijd
een landelijke strafgevangenis werd, waar wij de
naam ‘Veenhuizen’ van kennen. Het hele terrein en
de landerijen met omgeving, zijn nu erfgoed en
mooi gerestaureerd. Het gevangenismuseum is indrukwekkend en leerzaam en vertelt de hele
geschiedenis tot 2018. Overal zie je gezegdes uit de
19e eeuw op huizen en gebouwen, zoals: Orde en
Tucht, IJver en Vlijt, Rust Roest, Flink en Krachtig.

Boven de oude apotheek, waar nu een luxe hotel in
is gevestigd, staat met grote letters: ‘Vertrouw op
God’.
Goed voorbeeld doet volgen! (slecht voorbeeld ook
helaas). Wat begon als een heropvoedingsgesticht in
een natuurlijke en kale omgeving, eindigde in een
groot dorp met rondom in cultuur gebrachte grond
waarop het redelijk leven werd. Er zat ook een andere gedachte achter, namelijk: mensen voor je laten
werken, een groot gebied ontginnen en bebouwen.
Er is een begraafplaats waar 16.000 mensen zijn
begraven, inclusief personeel en families.
Maar vandaag haast ik me met de hond door de
bijtende kou. De storm is gaan liggen en ik zie
ontbladerde bomen. Weg die mooie kleuren. Alles is
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tijdelijk en verandert per dag en per uur.
In twee maanden tijd hebben we twee vrienden
weggebracht. Eén was plotseling dood en de ander
overleed na een langdurige ziekte. Twee goede
vrienden. Zomaar weg en dood. Ons vóórland...,
een gedachte die bij onze leeftijd hoort: ‘Mens
gedenk te sterven’. Maar het is nog lang geen Pasen,
Agnes, niet zo ernstig zijn! Het is adventstijd,
kerstmarkten en het huis knus maken in de hoop
dat het een gezellige Kerst wordt.
Het is al winter in de tuin: eind november met
kouder wordende dagen. Toch staat er nog een
prunus in volle bloei, die mooi uitkomt tegen een
achtergrond van grote groene coniferen. Voor de
vogels allerlei lekkers opgehangen en neergezet en
voor de egels kattenbrokjes en schaaltjes vers water!
Egeltjes zijn maar kort bij de moeder en worden al
vroeg aan hun lot overgelaten. Er wordt aangeraden
om ze bij te voeren en een plekje voor ze te maken
met veel bladeren en takkensnoei. Ik las dit in de
kleine zoogdierengids. Egels heten in het Engels
‘hedge hoggs’. Een dochter van Engelse vrienden zei
als kind ‘Hedge dogs’. Haha. Egels leven graag
onder heggen, vandaar die naam. Honden zijn de
natuurlijke vijanden van egels. Dat heb ik gemerkt
met onze (jacht)hond. Hij speurt ze op, gaat kwaad
blaffen en met ze voetballen! Hij gooide er eentje
‘s avonds zó door de halfgeopende schuifpui de
woonkamer in. Snel het beestje opgepakt en achter
de hortensia’s gezet. Aycke een reprimande gegeven.
Maar dat heeft geen zin. Elke dag in het park hetzelfde liedje. Blaffen en vervelend doen. Egels kunnen alleen maar in hun schulp kruipen en durven
niet te vluchten. Nèt mensen.
Sinds mijn pensionering houd ik mij hoofdzakelijk
bezig met natuur, fotografie en dieren; de katten
vragen ook veel aandacht. Het is al gauw een
dagelijks patroon als je veel thuis bent, voor je er
erg in hebt ben je een slaaf geworden van je levende
have. Ik bezwijk natuurlijk niet onder druk, maar
ze liggen me na aan het hart. Komt het u bekend
voor? Binkie is onze rode kater; hij gedraagt zich als
familielid. De twee andere katten zijn buurkatten:
Tierelantijn (zelf bedacht) en Glasje. Tiere is een
dwingende koe-kat, heel groot met zwart-witte
vlekken en geobsedeerd door eten. Ik ben er nog
steeds niet achter waar hij vandaan komt. Ik heb in
de buurt al nagevraagd. Er staat een huis leeg en in
de steigers; ik meende dat ik hem samen met een
man en een kind op een steiger in de zon zag liggen.
Glasje is een Blauw Rusje, een sierlijk katje met een
krulstaart, dat per vliegtuig uit Moskou is gekomen.
Hij heet Glas omdat Wasilisa hem op straat heeft
gevonden met een door glas ontstoken oog. Hij is
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nu bijziend; ik moet hem met zijn neus vóór zijn
eten houden. Helaas is zijn vrouwtje terug naar
Rusland, met kind en buurman D., die voor zijn
werk de hele wereld over vliegt. Als dank bracht hij,
als dank ook voor Binkie, een lading kattevoer. Nu
slaapt Glas regelmatig boven in onze lavendelblauwe kinderstoel, op een warm kussen van oude
doeken! Voor Tiere, de zwerfkat, heb ik een soort
huisje gemaakt op de tuinbank, tegen de wind
beschermd met kranten, een oud laken en een oude
wollen trui, die ik ieder ochtend even in de wasdroger verwarm. Hij wil zo graag naar binnen en
snuffelt zelfs aan de neus van onze hond om te bewijzen zich optimaal te willen aanpassen. Naast
onze kater gaat hij onderdanig liggen, maar onze
hond vertrouw ik niet echt. Mijn man Rob wil
absoluut niet nog meer katten, begrijpt U...?

Stichting Zwerfdier zit al vol; ik zoek nog een
liefhebber! Kerst nadert; ons verlangen naar die
bijzondere sfeer, die we overigens wel zelf moeten
maken. En dan straks het kerstverhaal vertellen terwijl er weer kerstzang opklinkt. Het wordt vast weer
een ‘warme’ kerst; dat is mijn wens voor u allen!

Een goed begin – samen eten
Op 6 januari is onze eerste dienst in het nieuwe
jaar. De liturgiecommissie wil er een wat informele
dienst van maken, waarin er alle ruimte is om
elkaar te ontmoeten en alle goeds voor 2019 toe te
wensen. Na het succes van de potluckmaaltijd die
wij in september hielden, willen wij ook op 6
januari na de dienst samen eten. Bij een potluckmaaltijd is het de bedoeling dat iedereen iets
meeneemt dat wij samen kunnen delen. Natuurlijk
kunnen er altijd omstandigheden zijn waarom het
voor u even niet mogelijk is om wat mee te nemen.
Dat is ook geen enkel probleem en mag zeker geen
reden zijn om weg te blijven. We delen wat er is en
dan zult u zien dat er voor iedereen genoeg blijkt
te zijn, ook voor eventuele onverwachte gasten.
Louise Pondman

Project Geestdrift
Dankzij de goede samenwerking van Project Geestdrift met Karavaan ontdekken we
steeds meer mogelijkheden, hoe onze mooie, kleine vermaningen in Noord-Holland
Noord in bredere zin te benutten. En dan liefst met ‘dopers’ programma-aanbod. Alle
acht prachtige muziek-theater voorstellingen waren volgeboekt. Op deze pagina een
foto-impressie van deze voorstellingen van hoog niveau, in tot nu toe acht vermaningen
uitgevoerd. Op 30 november de negende voorstelling in de vermaning op Wieringen.
‘De Vrouw en Een Engel’ (thema: ‘Twijfel’) van
Anne Roos Rosa de Carvalho in
Nieuwe
De Rijp
Niedorp
Alkmaar

De startbijeenkomst met Ekaterina Levental
in Alkmaar
‘De Weg’ van Ekaterina Levental
in Hoorn

‘De Grens’
van Ekaterina Levental in Twisk

‘Morning. Mourning’:Youri Peters en Marie
Khatib-Shahidi in Broek op Langedijk

‘Uit verdriet geboren’ van
Julika Marijn in Enkhuizen

‘De Moed om te Vertrekken’
van Kees Scholten, Margreet Markerink
en Emmy Storms in Den Helder
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Voor een moment van stilte in december
za 1 dec. Lucas 1:26-38
Eerste zondag van advent
zo 2 dec. Openbaring 8:1-13
ma 3 dec. Openbaring 9:1-12
di 4 dec. Openbaring 9:13-21
wo 5 dec. Openbaring 10:1-11

OpWeg

kwartaaluitgave

Hoog bezoek

Als de bazuinen klinken
Afschrikwekkend beeld
Geen bekering
Zoet in de mond/bitter in
de buik
do 6 dec. Openbaring 11:1-14 Meetkunde
vrij 7 dec. Openbaring 11:15-19 Keerpunt
za 8 dec. Lucas 1:39-56
Magnificat
Tweede zondag van advent
zo 9 dec. Openbaring 12:1-12 Een Kind is ons geboren
ma10 dec. Openbaring 12:13-18 De strijd verplaatst zich
di 11 dec. Openbaring 13:1-10 Beestenbende
wo12 dec. Openbaring 13:11-18 Beestmens 666
do 13 dec. Openbaring 14:1-13 Waar het op aankomt
vrij14 dec. Openbaring 14:14-20 Oogsttijd
za 15 dec. Openbaring 15:1-8 Lied van overwinnaars
Derde zondag van advent
zo 16 dec. Openbaring 16:1-11 Rampen op schaal
ma17 dec. Openbaring 16:12-21 Het einde komt
di 18 dec. Openbaring 17:1-8 Onzuiver goud
wo19 dec. Openbaring 17:9-18 Tien koningen
do 20 dec. Openbaring 18:1-8 De toren van Babylon
vrij 21 dec. Openbaring 18:9-24 Wereldwijde crisis
za 22 dec. Openbaring 19:1-10 Getuigen = profeteren
Vierde zondag van advent
zo 23 dec. Lucas 1:57-66
Naamgeving
ma 24 dec. Lucas 1:67-80
De stilte doorbroken bij
Zacharias
Eerste Kerstdag
di 25 dec. Lucas 2:1-21
Vrede
wo26 dec. Handelingen 6:8–15 Beeld van Mozes
do 27 dec. Handelingen 7:1-16 Geschiedenisles
vrij28 dec. Handelingen 7:17-34 De feiten op een rij
za 29 dec. Handelingen 7:35-43 Les uit het verleden
zo 30 dec. Handelingen 7:44-60 Toepassing in het heden
ma 31 dec. Psalm 147
God zorgt

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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
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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

